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1. Επιχειρηματική δραστηριότητα 
 

1.1 Ενέργεια και Ορυκτά 

 

Καταγγελία χειραγώγησης προσφορών στην προμήθεια εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας 
Η Αρχή Ανταγωνισμού της Αλβανίας κάλεσε τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της χώρας να αλλάξει τον 
τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες κοινής ωφέλειας προμηθεύονται τις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, 
κατόπιν καταγγελίας περί αντι-ανταγωνιστικής σύμπραξης της Εταιρείας Διανομής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας της Αλβανίας (OSHEE) με δύο εταιρείες εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας (EFT AG και GSA), 
με σκοπό τη συντονισμένη χειραγώγηση του ύψους της αξίας των προσφορών εισαγωγής ρεύματος. 
Ειδικότερα, η Αρχή Ανταγωνισμού ζήτησε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, να αλλάξει τον τρόπο 
υποβολής, τόσο των μηνιαίων, όσο και των ετήσιων προσφορών και εφεξής οι προμήθειες της OSHEE 
να πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, όπως όλες οι διαδικασίες προμηθειών στην Αλβανία. Η ενέργεια 
αυτή της Αρχής Ανταγωνισμού είναι αποτέλεσμα έρευνας του BIRN, η οποία αποκάλυψε τη δράση της 
OSHEE στο εν λόγω θέμα, η οποία εκτιμάται να επιβάρυνε € 7,3 εκατ. τους φορολογούμενους κατά 
τους πρώτους εννέα μήνες του 2014. Η OSHEE κατηγορήθηκε για την εξασφάλιση παράνομων κερδών 
για τους δύο εμπόρους, - EFT AG και GSA - βοηθώντας τους να εναρμονίσουν τις προσφορές τους, με 
την ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών με αυτούς τους φορείς, σχετικά με τις τελευταίες και 
καλύτερες προσφορές που διατίθενται από άλλες επιχειρήσεις.  

Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Stream Oil & Gas  
H TransAtlantic Petroleum, εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η 
εξαγορά της καναδικών συμφερόντων εταιρείας Stream Oil & Gas, στην Αλβανία, με την απόκτηση του 
συνόλου των κοινών μετοχών της Stream, έναντι 41,2 εκ $ΗΠΑ (ή 32,8 εκ. ευρώ). Ο πρώην Γενικός 
Διευθυντής της Korea Gas Corporation (KOGAS) στο Ιράκ, κ. Douglas Nester είναι ο νέος Αντιπρόεδρος 
της TransAtlantic στην Αλβανία.  

"HEC Vlushe" εγκαίνια Υ/Η εργοστάσιου στο Skrapar  
Νέο Υ/Η εργοστάσιο ισχύος 14,2 μεγαβάτ, στο χωριό Vlushe της περιφέρειας Skrapar στην ΝΔ 
Αλβανία, εγκαινιάσθηκε από τον Πρόεδρο του Α/Κοινοβουλίου, κ. Meta. Στα εγκαίνια παραβρέθηκαν ο 
Πρέσβης της Ιταλίας κ M. Gaiani, oι Υπουργοί Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Υδάτων, κ E. 
Panariti, Δικαιοσύνης, κ Ν. Naco, Τουρισμού κ. Ε. Gjermeni, βουλευτές, ο Δήμαρχος της περιοχής 
Çorovoda κλπ. Σύμφωνα με τις δηλώσεις των παρευρισκόμενων στην εκδήλωση, το ως άνω έργο 
αναμένεται να βελτιώσει την παροχή ρεύματος στην περιοχή και να αυξήσει την απασχόληση των 
κατοίκων. 

Κατανομή του δάνειο της ΠΤ, ύψους $150 εκατ., για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου ενέργειας 
Σύμφωνα με τον τοπικό τύπο, ο Υπουργός Οικονομικών Αλβανίας κ. Cani και η Δ/ντρια της Παγκόσμιας 
Τράπεζας για την ΝΑ Ευρώπη κα Goldstein υπέγραψαν Συμφωνία για τη χορήγηση δανείου στην 
Αλβανία, ύψους $150 εκατ. (περίπου €120 εκατομμύρια), για τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού 
συστήματος της χώρας. Συγκεκριμένα, $ 95 εκατ. θα διατεθούν στο σύστημα διανομής ρεύματος, τα 
υπόλοιπα για μετρητές, νέους μετασχηματιστές, υποσταθμούς, στύλους κ.α. Στην τελετή της υπογραφής 
ήταν παρών και ο Π/Θ κ. Rama, ο οποίος τόνισε μεταξύ των άλλων, ότι στις διαπραγματεύσεις με την 
Τράπεζα για το δάνειο, συζητήθηκαν δύο εναλλακτικές πολιτικές τιμολόγησης: α) ομοιόμορφη αύξηση 
της τιμής του ρεύματος για όλους, ή β) κατάργηση της προνομιακής τιμολόγησης των πρώτων 300 kwh, 
με την προϋπόθεση ότι όλοι θα πληρώνουν και επιδότηση των οικονομικά ασθενέστερων. Η 
κυβέρνηση, δήλωσε ο κ. Rama, επέλεξε τη δεύτερη εκδοχή.  
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Νέος νόμος για τις συντάξεις των ανθρακωρύχων 
Η Αλβανική Βουλή, με 78 ψήφους υπέρ, ενέκρινε σχέδιο νόμου για τους ανθρακωρύχους, το οποίο 
προβλέπει τη μείωση της ηλικίας συνταξιοδότησης κατά πέντε έτη και δίνει τη δυνατότητα ειδικής 
οικονομικής μεταχείρισης, αυξάνοντας τα οφέλη ακόμη και των πρώην ανθρακωρύχων. 

Ανάκληση 30 μεταλλευτικών αδειών παραχώρησης 
Την 17 Νοεμβρίου τ.ε., το Υπουργείο Ενέργειας και Βιομηχανίας ξεκίνησε τη διαδικασία για την 
ανάκληση 30 άδειων παραχώρησης στην εξορυκτική βιομηχανία, εξ’ αιτίας της αποτυχίας των 
ανάδοχων εταιριών να καταβάλλουν τα σχετικά περιβαλλοντικά τέλη. Το μέτρο, σύμφωνα με την 
ανακοίνωση του Υπουργείου, είχε ως σκοπό να εξομαλύνει περαιτέρω τον τομέα των ορυχείων. 
 
 

1.2 Κλάδος κατασκευών και Real Estate 

 

Πρόγραμμα αστικού σχεδιασμού RIVIERA και DURANA 
Το Α/Υπουργείο Αστικής Ανάπτυξης και Τουρισμού και η Εθνική Εδαφική Πολεοδομική Υπηρεσία 
[NTPA] μέσω του Προγράμματος ATELIER ΑΛΒΑΝΙΑ, ξεκίνησε και ολοκλήρωσε στις αρχές Νοεμβρίου 
τ.ε., ανοικτή πρόσκληση υποβολής ιδεών αστικού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού για δυο τομείς 
προτεραιότητας στην Αλβανία: α) RIVIERA: την παράκτια ζώνη του Αλβανικού Νότου που 
συμπεριλαμβάνει και τα γύρω χωριά, η οποία χωρίζεται σε τρία τμήματα και β) DURANA: τον 
Οικονομικό Διάδρομο Τιράνων – Δυρραχίου, που επίσης χωρίζεται σε τρία τμήματα. Αναθέτουσα Αρχή 
είναι το Αλβανικό Ταμείο Ανάπτυξης. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε στην ακόλουθη 
ιστοσελίδα: http://www.planifikimi.gov.al/content/konkurse-competitions 

 

1.3 Τομέας τηλεπικοινωνιών & ταχυδρομείων 

 

Συμφωνία Συνεργασίας των Ταχυδρομείων Αλβανίας - Κοσσόβου 
Σύμφωνα με τον αλβανικό τύπο, υπεγράφη Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των ταχυδρομείων Αλβανίας 
και Κοσσόβου, με επίκεντρο τις ταχυδρομικές και οικονομικές υπηρεσίες και την ανταλλαγή υπηρεσιών 
στον τομέα της πληροφόρησης. Η εν λόγω Συμφωνία εγγυάται την περαιτέρω ενδυνάμωση των 
σχέσεων μεταξύ των βαλκανικών ταχυδρομείων και την παροχή των ποιοτικότερων υπηρεσιών, 
σύμφωνα με τα παγκόσμια πρότυπα για τους πολίτες.  
 
 

1.4 Τραπεζικός & Ασφαλιστικός Τομέας 

 

Αύξηση ποσοστού επισφαλών δανείων 
Παρά το γεγονός ότι η Κυβέρνηση έχει καταβάλει περίπου 260 εκατ. $ΗΠΑ καθυστερούμενες οφειλές σε 
επιχειρήσεις, το ύψος των επισφαλών δανείων στις τράπεζες συνεχίζει να αυξάνεται. Τα τελευταία 
επίσημα στοιχεία από την Τράπεζα της Αλβανίας δείχνουν ότι στο τέλος του Σεπτεμβρίου τ.ε., τα δάνεια 
ανήλθαν σε περίπου 24,9%, από 24,6% κατά το β’ τρίμηνο τ.ε.. Συνολικά φέτος, η Κυβέρνηση έχει 
προγραμματίσει να επιστρέψει 35 δισ. λεκ καθυστερούμενες οφειλές προς τις επιχειρήσεις. Αυτό είναι 
το 2,5% του συνόλου του εθνικού προϊόντος (ΑΕΠ). Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και το 
Α/Υπουργείο Οικονομικών, ο διακανονισμός των ληξιπρόθεσμων οφειλών έχει δημιουργήσει καλύτερη 
κατάσταση ρευστότητας στην αγορά. Το ΔΝΤ αναφέρει ότι έχει βελτιώσει την οικονομική κατάσταση 
των επιχειρήσεων, βοηθώντας την οικονομία. Ωστόσο, η αποπληρωμή των χρεών, δεν έχει βοηθήσει 

http://www.planifikimi.gov.al/content/konkurse-competitions
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στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Η Αλβανία έχει σήμερα το 
υψηλότερο επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην περιοχή.  

ΤτΑ: Μείωση του βασικού επιτοκίου στο 2,25% 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Αλβανίας προχώρησε σε νέα μείωση του βασικού επιτοκίου σε 
λεκ, σε μια προσπάθεια να δώσει ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, το οποίο από 2,50% 
που ήταν πριν, διαμορφώθηκε σε 2,25%. Επισημαίνεται ότι, πρόκειται για ιστορική πτώση του βασικού 
επιτοκίου σε λεκ.  

Συζητήσεις για τους υποψήφιους για τη θέση του Διοικητή της Τράπεζας της Αλβανίας  
Οι τοπικές εφημερίδες αποκάλυψαν τα ονόματα διαφόρων υποψηφίων για τη θέση του Διοικητή της 
Τράπεζας της Αλβανία (ΤτΑ). Τέσσερις υποψήφιοι που φαίνονταν να προκρίνονται από τον Α/Πρόεδρο 
κ. Nishani ήταν: οι κ.κ. Xhentil Demiraj, Edvin Libohova, Arian Kadareja και Marta Muco. O κ. Demiraj 
είναι ο πρώην Διευθυντής της Μονάδας Δημοσίου Χρέους στο Υπουργείο Οικονομικών. Ο κ. Libohova 
είναι εξειδικευμένο στέλεχος του τραπεζικού χώρου με μακρά εμπειρία ως διευθυντής μιας ιδιωτικής 
τράπεζας. Ο κ. Kadareja είναι ένα πρώην μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΤτΑ. Ενώ ο  κ. Muco 
έχει μακρά εμπειρία σε διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Άλλη υποψηφιότητα που είδε το φως της 
δημοσιότητας ήταν εκείνη του κ. Gent Sejko, ο οποίος έχει εργασθεί σε διαφορά τραπεζικά και 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καθώς και στο τμήμα εσωτερικού ελέγχου της ΤτΑ.  Ωστόσο, δεν φαίνεται 
να υπάρχει ακόμη συμφωνία του Α/Πρόεδρου και του Π/Θ, για έναν από τους ως άνω υποψηφίους.  
 

1.5 Τομέας Υγείας  

 

Αλλαγή νομοθεσίας στην καταγραφή των φαρμάκων στην Αλβανία 
Νέα νομοθεσία έχει θεσπισθεί στην Αλβανία για τον τρόπο καταγραφής των φαρμάκων. Πρόκειται για 
το νόμο αριθ. 105/2014 «Περί φάρμακων και φαρμακευτικών υπηρεσιών», καθώς και την υπ. αριθ. 
645/10.1.2014, απόφαση της Κυβέρνησης «Περί καθιέρωσης και λειτουργίας της Επιτροπής 
Τιμολόγησης Φαρμάκων». Ειδικώτερα επισημαίνεται ότι, προκειμένου η Επιτροπή Τιμολόγησης 
Φαρμάκων να είναι σε θέση να ελέγχει την τιμή των φαρμάκων που κυκλοφορούν στην Αλβανία, το νέο 
θεσμικό πλαίσιο προβλέπει, εκτός από την αναφορά της τιμής CIF, την υποχρεωτική αναφορά της τιμής 
λιανικής πώλησης του φαρμάκου στην χώρα προέλευσής του, κατά την υποβολή της αίτησης για την 
καταγραφή των φαρμάκων στο κατάλογο εγκεκριμένων φαρμάκων για το 2015 στην Αλβανία. Σε 
περίπτωση που η πληροφορία αυτή δεν αναφέρεται, η αίτηση θεωρείται άκυρη και δεν θα λαμβάνεται 
υπόψη από την Επιτροπή. Η αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται πρωτότυπη, υπογεγραμμένη και 
σφραγισμένη από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας του φαρμάκου. Προς διευκόλυνση παραθέτουμε 
κατωτέρω και σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας της Αλβανίας:  
http://www.shendetesia.gov.al/files/userfiles/Farmaceutika/formulari.pdf 

Υψηλό το επίπεδο των πάσχοντων από διαβήτη στην Αλβανία 
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, όπως δημοσιεύονται στο τοπικό τύπο, 70 
χιλιάδες άτομα στην Αλβανία θεραπεύονται με ινσουλίνη, ενώ ο συνολικός αριθμός των 
προσβεβλημένων από διαβήτη στην χώρα φθάνει περίπου τις 130 χιλιάδες. 
 

1.6 Τομέας Μεταφορών 

 

Απευθείας αεροπορικές πτήσεις Παρίσι – Τίρανα 
Στα πλαίσια διοργάνωσης «Ενημερωτικού σεμιναρίου για την Αλβανία», το Γαλλο-Αλβανικό Ε.Β. 
Επιμελητήριο, εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρό του, κ. Julien Roche, παρέθεσε δείπνο στις 21 
Νοεμβρίου του 2014, στο Παρίσι, προς τιμήν του Προέδρου της εταιρείας Adria, κ Mark Anzur. Κατά τη 
διάρκεια του δείπνου o κ. Roche δήλωσε ότι από 31 Μαρτίου 2015 θα ξεκινήσουν απ’ ευθείας πτήσεις 

http://www.shendetesia.gov.al/files/userfiles/Farmaceutika/formulari.pdf
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Παρίσι - Τίρανα, αρχικά, κάθε Τρίτη και Σάββατο, ενώ υπάρχει προγραμματισμός για περισσότερες 
πτήσεις στο μέλλον. Σύμφωνα με τον κ. Azur, πρόκειται για σημαντικό γεγονός, το οποίο αναμένεται 
ότι, θα βοηθήσει τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ δυο χωρών. Παρόντες στην ως άνω εκδήλωση ήταν ο κ. 
Damian Gjiknuri, Υπουργός Ενέργειας και Βιομηχανίας και η κα Μilena Harito, Υπουργός Καινοτομίας 
και Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και οι κκ. Bernard Fitoussi, Πρέσβυς της Γαλλίας στην Αλβανία, Dritan 
Tola, Αλβανός Πρέσβυς στην Γαλλία, Bertrand van den Broeck, Διευθυντής Πωλήσεων της Adria, Enver 
Mehmeti, Εκπρόσωπος της Adria στην Αλβανία και Πρόεδρος Τουριστικού Ομίλου Vas. 

Ο Υπουργός Μεταφορών κ. Hatzinasto ζητά ευρωπαίο συντονιστή για τον Διάδρομο 8 
Σύμφωνα με τον αλβανικό τύπο, ο Α/Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών κ. Hatzinasto, σε συνάντηση 
που είχε με τους ομολόγους του από την Βουλγαρία και τα Σκόπια, κα Nikolina Angelkova και κ. Mile 
Janakieski, έθεσε το θέμα της εντατικοποίησης της περιφερειακής συνεργασίας στα Βαλκάνια. Ο κ. 
Hatzinasto χαρακτηρίζοντας την οδική υποδομή πυλώνα της οικονομίας, ζήτησε την επέκταση της 
συνεργασίας για την επίτευξη των κοινών στόχων σ’ όλα τα επίπεδα. Για την επίτευξη αυτού του 
στόχου, ο Αλβανός υπουργός απηύθυνε αίτημα για τον διορισμό ευρωπαίου συντονιστή για τον 
Διάδρομο 8.  

Κινέζικες εταιρείες θα κατασκευάσουν οδικό άξονα και λιμάνι στην Αλβανία 
Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών στον αλβανικό τύπο, η αλβανική 
Κυβέρνηση βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας με κινέζικες εταιρείες για την κατασκευή του 
οδικού άξονα που συνδέει τον ΒΑ Νομό της Ντίμπρα με τα Τίρανα και το Τέτοβο της ΠΓΔΜ, καθώς και 
για την επέκταση του λιμανιού του Σενγκίν στην Βόρεια Αλβανία, στο Νομό της Λέζα.  
 
Ολοκλήρωση του οδικού τμήματος Τίρανα – Ελμπασάν, εντός του 2015 
Σύμφωνα με τον αλβανικό τύπο, ο Υφυπουργός κ. Hatzinasto επιθεώρησε τις εργασίες κατασκευής του 
οδικού τμήματος Τίρανα – Ελμπασάν, και ζήτησε επίσπευση των ρυθμών εργασιών από πλευράς της 
εταιρείας που εκτελεί τις εργασίες, ώστε το εν λόγω οδικό κομμάτι να είναι έτοιμο, εντός του 2015.  

Διαγωνισμός για καθιέρωση διοδίων στον Οδικό Άξονα Μιλότ-Κούκες- Κόσσοβο 
Όπως επισημαίνει ο τοπικός τύπος, ο Υπουργός Μεταφορών κ. Hatzinasto δήλωσε στην Οικονομική 
Επιτροπή της Βουλής, ότι σύντομα θα πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός για τη συντήρηση του Οδικού 
Άξονα Μιλότ - Κούκες - Κόσσοβο, πράγμα που σημαίνει ότι θα παραχωρηθούν σε εταιρεία τα 
δικαιώματα για την καθιέρωση διοδίων στον εν λόγω οδικό άξονα, μέσα στο 2015. 

Συμφωνία για τις λεωφορειακές γραμμές Ελλάδας- Αλβανίας  
Κατά τη διάρκεια Διυπουργικής Συνάντησης Εμπειρογνωμόνων των Υπουργείων Μεταφορών Ελλάδος 
– Αλβανίας στην Αθήνα, υπεγράφη Συμφωνία για τις διεθνείς μεταφορές επιβατών μεταξύ των δύο 
χωρών. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού τύπου, με την υπογραφή της Συμφωνίας αναμένεται να 
υπάρξει ποιοτική άνοδος των υπηρεσιών των αλβανικών και ελληνικών εταιρειών στο επιβατικό κοινό. 
Στη συνάντηση των δύο αντιπροσωπειών συζητήθηκε και η ανάγκη προσαρμογής της σχετικής 
νομοθεσίας στις νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί, καθώς και η εναρμόνισής της με τις χώρες της 
Ε.Ε.  
 
 

1.7 Τομέας Τροφίμων και Γεωργίας 

 

Η Αλβανία υπογράφει Συμφωνία γεωργικής συνεργασίας με  την Ιταλία 
Το Α/Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Υδάτων υπέγραψε (1.11.2014) 
Συμφωνία συνεργασίας με την Ιταλική Ένωση των κτηνοτρόφων. Σύμφωνα με τον αλβανικό τύπο, η 
Συμφωνία αποσκοπεί στην καθιέρωση μακροπρόθεσμης συνεργασίας Ιταλίας - Αλβανίας, μέσω ενός 
κοινού ταμείου και τη συγκέντρωση κεφαλαίων, σε μια προσπάθεια στήριξης δραστηριοτήτων, όπως η 
βελτίωση της ράτσας των βοοειδών και της καλύτερης διαβίωσής τους, καθώς και ο εκσυγχρονισμός 
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του ζωοτεχνικού τομέα. Καθορίζει, επίσης, την αξιολόγηση των τυπικών προϊόντων της αλβανικής 
ζωοτεχνίας, την ανάπτυξη ενός συστήματος ιχνηλασιμότητας της παραγωγής, καθώς και την έγκριση 
των συστημάτων ποιότητας, σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Κοινή συνεδρίαση των κυβερνήσεων Αλβανίας - Σκοπίων 
Κατά την διάρκεια πρόσφατης συνάντησης για την ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας, οι 
Υπουργοί Γεωργίας της Αλβανίας και των Σκοπίων κ.κ. Panariti και Cvetkov, αφήσαν ανοικτό το 
ενδεχόμενο για την πραγματοποίηση κοινής κυβερνητικής συνεδρίασης. Ο Υπουργός Γεωργίας των 
Σκοπίων υπογράμμισε ότι «Η κυβέρνηση της ΠΓΔΜ εφαρμόζει την πραγματοποίηση κοινών 
συνεδριάσεων με τις γειτονικές χώρες, αλλά γι’ αυτό το θέμα πρέπει να συμφωνήσουν οι δύο Π/Θ. Αυτή 
την στιγμή δεν μπορούμε να καθορίσουμε ποτέ θα οριστεί η κοινή συνεδρίαση, αλλά υπάρχουν πολλές 
πιθανότητες να πραγματοποιηθεί». Από την πλευρά του ο κ. Panariti, επισήμανε ότι οι κοινές 
συνεδριάσεις των Κυβερνήσεων ενισχύουν περαιτέρω την περιφερειακή συνεργασία. 

Παρουσίαση πακέτου μέτρων για τη στήριξη της γεωργίας  
Στο πλαίσιο διαρθρωτικής μεταρρύθμισης στον τομέα της γεωργίας, ο Π/Θ κ. Rama ανακοίνωσε πακέτο 
μέτρων διευκόλυνσης, για τους Αλβανούς αγρότες, το οποίο περιλαμβάνει 26 μέτρα, 13 εκ των οποίων 
βρίσκονται ήδη σε εφαρμογή. Μεταξύ των μέτρων συμπεριλαμβάνονται η άρση του ΦΠΑ για τα 
εισαγόμενα γεωργικά μηχανήματα, η άρση του δασμού επί των πρώτων υλών, καθώς και η άρση του 
φόρου επί των εισαγόμενων βιολογικών υλικών. Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Διαχείρισης Υδάτων κ. Panariti δήλωσε ότι, η νέα δέσμη μέτρων για τη γεωργία υποστηρίζει τα εγχώρια 
προϊόντα, στοχεύει στην αύξηση των εξαγωγών και στη βελτίωση της οικονομίας των αγροτών, ενώ 
ενισχύει τη ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Ο Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης, Εμπορίου και 
Επιχειρηματικότητας κ. Ahmetaj ανέφερε ότι ανάλογο πακέτο μέτρων έχει εφαρμοσθεί επιτυχώς και 
στην βιομηχανία ενδυμάτων (CMT industry - Cut, Make and Trim). (βλ. περισσότερα στην ιστοσελίδα 
του Γραφείου ΟΕΥ ως ακολούθως:  
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=42094 ) 
 
 

1.8 Τουριστικός τομέας & Τομέας Περιβάλλοντος  

 

Ανοίγει για το κοινό, τεράστιο κομμουνιστικό πυρηνικό καταφύγιο 
Πυρηνικό καταφύγιο, κοντά στα Τίρανα, άνοιξε για το κοινό για πρώτη φορά την 22η Νοεμβρίου τ.ε.. Το 
καταφύγιο δημιουργήθηκε το 1978, από τον πρώην δικτάτορα Ενβέρ Χότζα για την περίπτωση 
πυρηνικής επίθεσης από την ΕΣΣΔ ή τις Ηνωμένες Πολιτείες. Διαθέτει 106 δωμάτια και αίθουσες 
συνελεύσεων, ιστορικό εξοπλισμό από την εποχή του κομουνισμού. Μέχρι το τέλος του έτους, οι 
επισκέπτες θα μπορούν να επισκεφθούν το καταφύγιο που έχει μετατραπεί σε μουσείο και προσωρινό 
εκθεσιακό χώρο που ονομάζεται BUNK'ART.  

Επίσκεψη Αλβανίδας Υπουργού Τουρισμού κας Gjermeni στην Ελλάδα 
Η Α/Υπουργός Τουρισμού κα. Gjermeni επισκέφθηκε την Αθήνα και είχε επαφές της με την Ελληνίδα 
ομόλογό της κα Κεφαλογιάννη. Σε συνέντευξη της στο ΑΠΕ, η Gjermeni ανέφερε ότι αναμένεται 
υπογραφή σχεδίου δράσης για από κοινού ενέργειες των δύο χωρών στον τομέα του τουρισμού και 
κάλεσε τους Έλληνες επιχειρηματίες να επενδύσουν στον αλβανικό τουρισμό. 

Προώθηση  της Αλβανίας ως ταξιδιωτικού προορισμού στην World Travel Market 2014 
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Euronews, στο περιθώριο της World Travel Market 2014, στο 
Λονδίνο, το κορυφαίο γεγονός για την παγκόσμια ταξιδιωτική βιομηχανία, η Υπουργός Αστικής 
Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. E. Gjermeni, μίλησε για την Αλβανία, ως έναν επερχόμενο ταξιδιωτικό 
προορισμό, στην περιοχή της Αδριατικής. Η Α/Υπουργός αναφέρθηκε στη ανάπτυξη του αειφόρου 
τουρισμού, στην αξιοποίηση παρθένων φυσικών τοπίων, στην προβολή της αυθεντικότητας και 
μοναδικότητας ορισμένων περιοχών και στην ανάπτυξη διαφορετικών ειδών τουρισμού, εκτός από τον 

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=42094
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ήλιο, τη θάλασσα και τις ακτές που υπάρχουν όχι μόνο στην Αδριατική αλλά και το Ιόνιο Πέλαγος, 
Επίσης, αναφέρθηκε στην σημασία της προσέλκυσης νέων επενδυτών, καθώς και στις συνεργασίες με 
χώρες, οι οποίες διαθέτουν μεγαλύτερη παράδοση στο τομέα του τουρισμού, όπως η Κροατία και η 
Ελλάδα.  
 

1.9 Άλλες ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος 

 

Επιστροφή γης ως αποζημίωση σε πρώην ιδιοκτήτες 
Σύμφωνα με τον αλβανικό τύπο, η Κυβέρνηση αποφάσισε να θέσει στη διάθεση του Φορέα 
Επιστροφής και Αποζημίωσης πρώην Ιδιοκτητών, περίπου 230 χιλ. στρέμματα γης στις Περιφέρειες 
Αργυροκάστρου, Κορυτσάς, Ελμπασάν και Μπεράτι, που θα χρησιμοποιηθούν ως αποζημίωση σε 
πρώην ιδιοκτήτες. 

Έρευνα του Αλβανικού Κέντρου Οικονομικών Ερευνών για την διαφθορά στην χώρα 
Σύμφωνα με τα πορίσματα της ως άνω έρευνας, οι δικαστές θεωρούνται, από το ευρύ κοινό, ως οι πιο 
διεφθαρμένοι από τους κρατικούς υπαλλήλους και ακολουθούν οι τελωνειακοί, οι εισαγγελείς, το 
διοικητικό προσωπικό του δικαστικού συστήματος, τα πολιτικά κόμματα και οι ηγέτες του Κυβερνώντος 
συνασπισμού. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 45% των ερωτηθέντων κλήθηκε να 
δωροδοκήσει κρατικούς αξιωματούχους και το 39% από αυτούς έδωσαν μίζα, κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων ετών.  Η Πρέσβης της ΕΕ στην Αλβανία κα Romana Vlahutin, δήλωσε σχετικά με το θέμα της 
διαφθοράς ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία ανοχή στο φαινόμενο αυτό και ότι η καταπολέμηση της 
διαφθοράς αποτελεί πρωταρχικό αίτημα της ΕΕ. 

«Greek Exports Forum 2014» και συμμετοχή του Γραφείου ΟΕΥ - Τιράνων 
Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα (28.11.2014), για μια ακόμη χρονιά, το Greek Exports Forum 2014, το 
οποίο διοργανώθηκε από την Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων Οικονομικών & Εμπορικών 
Υποθέσεων (ΕΝΔΥ ΟΕΥ) και την EthosMedia, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, στο 
ξενοδοχείο Divani Apollon Palace & Thalasso. Το πρόγραμμα του Συνεδρίου παρακολούθησαν περίπου 
450 εγγεγραμμένοι συμμετέχοντες αλλά και πολλοί περισσότεροι, on – line, μέσω της δυνατότητας live 
streaming. Πέρα του συνεδριακού μέρους, τα στελέχη εξαγωγικών εταιρειών είχαν τη δυνατότητα να 
συμμετάσχουν σε «3 παράλληλες δράσεις»: α) σε προγραμματισμένες και εξατομικευμένες 
συναντήσεις με στελέχη των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων προκειμένου 
ενημερωθούν για τις αγορές των ακόλουθων χωρών: Αζερμπαϊτζάν, Αλβανίας, Βελγίου, Γερμανίας, 
ΗΠΑ, Ισραήλ, Κατάρ, Ουκρανίας, Ρωσίας, Ρουμανίας, και Τουρκίας), β) σε ανάλογες προσωπικές 
συναντήσεις με εκπροσώπους διμερών Επιμελητηρίων και γ) σε σεμινάρια διάρκειας 45’ από στελέχη 
εξαγωγικών εταιρειών, με ποικίλη θεματολογία. Ενδεικτικά αναφέρεται η ηλεκτρονική δικτύωση, το 
εξαγωγικό marketing, σύγχρονα εργαλεία χρηματοδότησης, εφαρμοσμένες διαδικασίες εξαγωγών κλπ. 
Ειδικώτερα, για την αγορά της Αλβανίας οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ενημερώθηκαν από την 
Προϊσταμένη του Γραφείου ΟΕΥ της Πρεσβείας Τιράνων, για την προοπτική δικτύωσής τους και τις 
δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών, καθώς και για τις προοπτικές και τις δυσκολίες της η εν λόγω 
αγοράς.  

Έκθεση Παγκόσμιας Τράπεζας: «Paying Taxes 2015» 
Ο τοπικός τύπος έκανε αναφορά στην έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας «Paying Taxes 2015», 
σύμφωνα με την οποία, η Αλβανία κατατάσσεται στην 131η θέση στην καταβολή των φόρων, σε 
σύνολο 189 χωρών. Στη Βαλκανική, η Αλβανία έχει τη δεύτερη χειρότερη θέση, μετά τη Σερβία, ενώ η 
Ελλάδα βρίσκεται στην 59η θέση.  

21η Διεθνής Εμπορική Έκθεση (Τίρανα, 22-26.11.2014) 
Πραγματοποιήθηκε και φέτος στο «Pallati I Kongreseve» των Τίρανων, από 22 έως 26 Νοεμβρίου 2014, 
η 21η Διεθνής Εμπορική Έκθεση (TIF), από την διοργανώτρια εταιρεία Klik Ekspo Group. Πρόκειται για 
μια Γενική Έκθεση, στην οποία συμμετέχουν όλοι το κλάδοι της οικονομίας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι 
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ακόλουθοι: ενεργειακός τομέας, βιομηχανία, εμπόριο, υπηρεσίες, κατασκευές, δομικά υλικά, τρόφιμα-
ποτά, καλλυντικά, ενδύματα, παιχνίδια, κ.α. Όσον αφορά στις διεθνείς συμμετοχές, φέτος, συμμετείχαν 
με εθνικά περίπτερα επιχειρήσεις από την Ιταλία, τη Σερβία, την Ουγγαρία, την Κίνα, και το 
Κοσσυφοπέδιο. Από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν οι ακόλουθες επιχειρήσεις: Fresh Line, Euro 
Construction, 3B Markets, BIOΜΕΤΑΛ κ.α.  

 
 

 

2. Αλβανική οικονομία 

 

Αύξηση του ΑΕΠ την τελευταία 10ετία 
Δημοσιεύματα αναφέρονται σε στοιχεία της Υπηρεσίας Στατιστικών Ερευνών της Αλβανίας (INSTAT), 
σύμφωνα με τα οποία το ΑΕΠ, κατά την διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, αυξήθηκε κατά 57%, ενώ η 
κατανάλωση κατά 15%. 

Μειώνονται οι ξένες επενδύσεις στην Αλβανία 
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών στην Αλβανία (Konfindustria), σύμφωνα με τον τοπικό τύπο, εξέφρασε την 
ανησυχία του για τη μείωση, κατά 48% σε καθαρή αξία, των ξένων επενδύσεων στην Αλβανία, το β’ 
τρίμηνο του 2014, συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα κυριότερα αίτια της μείωσης 
αυτής, σύμφωνα με την Konfindustria, είναι η νέα δέσμη φορολογικών μέτρων που εφαρμόστηκε στις 
αρχές του 2014, όπως η αύξηση των φόρων επί κέρδους κ.α, καθώς και η αστάθεια των φορολογικών 
πολιτικών που εφάρμοσε η Κυβέρνηση.  

Ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός για το 2015 από το αλβανικό κοινοβούλιο 
Την 27 Νοεμβρίου τ.ε. ψηφίσθηκε από το α/κοινοβούλιο, με 81 ψήφους υπέρ και 3 κατά, ο 
προϋπολογισμός και το φορολογικό πακέτο για το 2015. Ο νέος προϋπολογισμός προβλέπει ότι τα 
έξοδα θα φτάσουν το ύψος των 475 δισ. λεκ, από 456 δισ. λεκ, τον προηγούμενο χρόνο (ήτοι σε 3,39 
δισ. ευρώ από 3,26 δισ. ευρώ), ενώ τα έσοδα θα ανέλθουν σε 415 δισ. λεκ. από 370 δισ. λεκ (ήτοι € 
2,96 δισ. από € 2,64 δισ.). Η Αλβανία αγωνίζεται να μειώσει το δημόσιο χρέος της, όπως προβλέπεται 
από τη συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το τρέχον χρέος της Αλβανίας είναι ισοδύναμο με 
71% του ΑΕΠ, το υψηλότερο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, στις χώρες των Δυτ. Βαλκανίων. Το πακέτο 
των φορολογικών αλλαγών περιλαμβάνει υψηλότερους φόρους επί των προϊόντων καπνού και των 
προϊόντων πετρελαίου. Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος θα αυξηθεί 10 έως 15%. Επίσης, εκτός από 
την καταβολή υψηλότερων φόρων, οι Αλβανοί θα πληρώσουν περισσότερα για την κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας το 2015. Ωστόσο, κάποιες επιχειρήσεις προβλέπεται να απολαμβάνουν 
φορολογικές ελαφρύνσεις, όπως η μείωση κατά 33% στις αμοιβές των δικαιωμάτων χρήσης (royalty 
fees) για το κύριο διυλιστήριο χρωμίου στην Αλβανία, γεγονός δικαιολογείται ως μέτρο που απαιτείται 
για την τόνωση της εγχώριας παραγωγής. Για τον ίδιο λόγο, προβλέπεται η μη φορολόγηση καυσίμων 
για το στόλο του αλιευτικού κλάδου.  
 
 

3. Ευρωπαϊκή προοπτική 
 

Επαφές Α/ΥΠΕΞ στις Βρυξέλλες 
Σύμφωνα με τον τοπικό τύπο, κατά τη διάρκεια της διήμερης παραμονής του στις Βρυξέλλες ο Α/ΥΠΕΞ 
κ. Bushatiι, συναντήθηκε με την επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Ευρωκοινοβουλίου για την 
Αλβανία κα. Monica Macovei, τον ομόλογό της για τη Σερβία κ. Eduard Kukan, τον εισηγητή για την 
Αλβανία στο Ευρωκοινοβουλίου κ. Knut Fleckeinstein και τον επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών 
Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου κ. Elmar Brok. Σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Brok, η Αλβανία μπορεί 
να επιτύχει στην προσπάθειά της για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, με την προϋπόθεση ότι η 
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Κυβέρνηση διευκολύνει και διασφαλίζει τη συνεργασία όλων των κομμάτων, της κοινωνίας των 
πολιτών και άλλων σημαντικών παραγόντων. Οι λοιποί συνομιλητές του κ. Bushati, έδωσαν έμφαση 
στη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου 
εγκλήματος, την ανάγκη επιστροφής της αντιπολίτευσης στη Βουλή κ.α.  

Συνάντηση του Επιτρόπου  της ΕΕ κ. Hahn με τον Α/ΥΠΕΞ στις Βρυξέλλες 
Την 13η Νοεμβρίου τ.ε. ο Α/ΥΠΕΞ κ. Bushati έγινε δεκτός στις Βρυξέλλες από τον κ. Johannes Hahn, 
Επίτροπο της ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και τις διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση. Σε 
κοινή συνέντευξη Τύπου με τον κ. Bushati, ο κ. Hahn ανέφερε ότι οι συζητήσεις με τον Α/ΥΠΕΞ 
αφορούσαν στην περαιτέρω πορεία των μεταρρυθμίσεων στην Αλβανία, στο πλαίσιο της 
προενταξιακής της πορείας. Όπως επεσήμανε, οι σχέσεις μεταξύ Αλβανίας και ΕΕ προχώρησαν ένα 
βήμα εμπρός, το 2014 με την απόφαση του Ευρ. Συμβουλίου, του Ιουνίου, να χορηγήσει στην Αλβανία 
το καθεστώς της υποψήφιας προς ένταξη χώρας, το οποίο σύμφωνα με τον ίδιο, φέρνει υψηλότερες 
ευθύνες για την Αλβανία να ανταποκριθεί στις μεταρρυθμίσεις, χωρίς αποκλεισμούς. Πρόσθεσε ότι η 
έκθεση προόδου αναγνώρισε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων σε 
βασικούς τομείς, ιδίως όσον αφορά στο κράτος δικαίου αλλά προσδιόρισε, επίσης, τις προκλήσεις που 
πρέπει να αντιμετωπιστούν και καθόρισε συγκεκριμένες συστάσεις της Επιτροπής προς την Αλβανία, 
οι οποίες πρέπει να υιοθετηθούν, ώστε να παγιωθεί ο ρυθμός των μεταρρυθμίσεων και να επιτευχθούν 
σαφή και βιώσιμα αποτελέσματα.  Επίσης, αναφέρθηκε στην σημασία του εποικοδομητικού και 
βιώσιμου πολιτικού διαλόγου και τόνισε ότι είναι βασικό, τόσο η Κυβέρνηση, όσο και η Αντιπολίτευση, 
να λάβουν μέτρα για την αποκατάσταση του πολιτικού διαλόγου στο Κοινοβούλιο και να συμβάλουν 
στη δημιουργία των προϋποθέσεων για την εύρυθμη λειτουργία του. Τέλος, χαιρέτισε τη δέσμευση της 
χώρας στο πλαίσιο της διαδικασίας του Βερολίνου για την συνεργασία στα Δυτικά Βαλκάνια. 

€ 18 δις Συμφωνία Χρηματοδότηση ΕΕ - Αλβανίας 
Η Ε.Ε και η Αλβανία υπέγραψαν την 27η Νοεμβρίου τ.ε. Συμφωνία Χρηματοδότησης συνολικού ύψους 
€ 17.800.000 για την υποστήριξη των βασικών μεταρρυθμίσεων στους τομείς της δικαιοσύνης, της 
δημόσιας διοίκησης, των μεταφορών, της απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης, της γεωργίας και της 
αγροτικής ανάπτυξης. Η Συμφωνία αυτή συμπληρώνει την πρώτη Συμφωνία των € 64 εκατ. που 
υπεγράφη νωρίτερα αυτό το έτος. Η εν λόγω Συμφωνία θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στην Αλβανία, 
μέσω του μοντέλου της αποκεντρωμένης διαχείρισης. Πιο συγκεκριμένα, η Κεντρική Διοικητική Μονάδα 
Χρηματοδότησης και Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομικών θα είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή 
της Συμφωνίας, όσον αφορά τη διαδικασία υποβολής προσφορών, θέματα ανάθεσης και την 
οικονομική διαχείριση των δραστηριοτήτων του έργου. Οι παρεμβάσεις στους ως άνω τομείς είναι 
αποτέλεσμα συνεχούς διαλόγου με την Κυβέρνηση, την κοινωνία των πολιτών και τους άλλους 
χορηγούς, με στόχο τον καθορισμό των προτεραιοτήτων της Αλβανίας για την ευρωπαϊκή της 
ολοκλήρωση και την οικονομική της ανάπτυξη.   
 
 

 

4. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 
 

Επίσκεψη του Αλβανού Π/Θ κ. Rama στο Βελιγράδι 
Αμφιλεγόμενη, ως προς τα αποτελέσματά της, ήταν η επίσκεψη του Αλβανού Π/Θ κ. Rama (10 
Νοεμβρίου τ.ε.) στο Βελιγράδι, η πρώτη μετά από 68 χρόνια, η οποία πραγματοποιήθηκε στη σκιά των 
επεισοδίων του ποδοσφαιρικού αγώνα των δύο εθνικών ομάδων, για τα προκριματικά του ευρωπαϊκού 
πρωταθλήματος. Οι αναφορές του κ. Rama στο θέμα του Κόσσοβο, κατά τη διάρκεια της κοινής 
συνέντευξης τύπου, ενόχλησαν τους Σέρβους και εκλήφθησαν ως πρόκληση, επηρεάζοντας αρνητικά το 
κλίμα των συνομιλιών Ωστόσο, επιτεύχθηκαν ορισμένες Συμφωνίες, που αφορούσαν στη συνεργασία 
στον τομέα των τελωνείων, στην δυνατότητα ανταλλαγής νέων μεταξύ των δυο χωρών, καθώς και στη 
μετακίνηση των πολιτών των δυο χωρών, με τη χρήση μόνο του δελτίου ταυτότητας. Επίσης, 
συζητήθηκε η ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων και αύξηση του όγκου των αμοιβαίων εμπορικών 
ανταλλαγών, ο οποίος τώρα ανέρχεται περίπου σε €100 εκατ. Τέλος, ο Π/Θ της Αλβανίας, κ. Rama 
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απηύθυνε πρόσκληση προς τον Σέρβο Π/Θ κ. Vučić να επισκεφθεί την Αλβανία, πράγμα το οποίο 
αναμένεται να γίνει κατά το προσεχές έτος.  

Ολοκλήρωση της αποστολής του ΔΝΤ στην Αλβανία (17-25 Νοεμβρίου 2014) 
Αποστολή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), με επικεφαλής τον κ. Nadeem Ilahi επισκέφθηκε 
τα Τίρανα (17-25 Νοεμβρίου 2014), για τη διεξαγωγή συζητήσεων για τη δεύτερη και τρίτη επιθεώρηση 
στο πλαίσιο της Συμφωνίας Διευρυμένου Πιστωτικού Μηχανισμού (Extended Fund Facility - EFF). Στο 
τέλος της επίσκεψης, ο κ. Ilahi δήλωσε ότι το Οικονομικό πρόγραμμα της Αλβανίας βρίσκεται σε καλό 
δρόμο και ότι η ομάδα του ΔΝΤ, σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, κατέληξε σε συμφωνία με τις Αρχές 
σχετικά με τις πολιτικές που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των ως άνω αναθεωρήσεων του  EFF 
(βλ. περισσότερα στην ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ ως ακολούθως:  
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=42452  ) 

Επίσκεψη του Π/Θ Ε. Rama στην Σουηδία 
Διήμερη επίσκεψη στη Σουηδία (14-15 Νοεμβρίου τ.ε), επ’ ευκαιρία της Συνόδου «Creative Time», 
πραγματοποίησε ο Π/Θ κ. Rama, κατά τη διάρκεια της οποίας συναντήθηκε με τον ομόλογό του κ. 
Stefan Lofven. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, εκτιμήθηκαν οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και ο 
κ. Rama ευχαρίστησε τον κ. Lofven για τη συνεχή υποστήριξη της Σουηδίας προς την Αλβανία, στην 
πορεία της για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ενώ ο Σουηδός Π/Θ συνεχάρη την αλβανική Κυβέρνηση 
για την πραγματοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Παράλληλα οι δυο Π/Θ, έθιξαν το θέμα της πρόσφατης 
επίσκεψης του κ. Rama στην Σερβία, και αναφέρθηκαν στην περιφερειακή συνεργασία των βαλκανικών 
χωρών. 

Διήμερη επίσκεψη Αλβανού Π/Θ στο Κουβέιτ 
Διήμερη επίσκεψη (18-19/11/2014) πραγματοποίησε ο Αλβανός Π/Θ κ. Rama στο Κουβέιτ, 
συνοδευόμενος από  τον Α/ΥΠΕΞ κ. Bushati, και τον Υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης, Εμπορίου και 
Επιχειρηματικότητας κ. Ahmetaj κ, όπου πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με υψηλόβαθμα στελέχη 
της πολιτικής ηγεσίας της χώρας, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. 
Κατά την διάρκεια της επίσκεψης υπογράφηκαν τέσσερις Συμφωνίες: Συνεργασία στον τομέα της 
υγείας, στον τομέα του περιβάλλοντος, Συμφωνία για εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων και για την 
κατάργηση των θεωρήσεων στα διπλωματικά διαβατήρια.  

Ο Αναπλ. Π/Θ συναντά τον Πρέσβη του Κουβέιτ στην Αλβανία 
Ο Αναπληρωτής Π/Θ κ. Peleshi συναντήθηκε με τον Πρέσβη του Κουβέιτ στην Αλβανία κ. Najeeb 
Abdulrahman Al-Bader, ο οποίος παρουσίασε την οικονομική συνεισφορά του Κουβέιτ για την 
υποστήριξη της Κυβέρνησης της Αλβανίας, συνολικού ύψους € 5 εκ. Ο κ. Peleshi τον ευχαρίστησε για 
τη συνεχή υποστήριξη, προσθέτοντας ότι αντικατοπτρίζει το βάθος και τη βιωσιμότητα των άριστων 
διμερών σχέσεων στην πολιτική, την οικονομία και τον πολιτισμό και πρόσθεσε ότι η ως άνω 
συνεισφορά θα χρησιμοποιηθεί σε έργα προτεραιότητας, τα οποία είναι αναγκαία για την εφαρμογή 
των μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Δημιουργία Γραμματείας Ταμείου Δυτικών Βαλκανίων με έδρα στην Αλβανία 
Σύμφωνα με τον αλβανικό τύπο ο ΥΠΕΞ κ. Bushati συμμετείχε στην συνάντηση των ΥΠΕΞ της Ομάδος 
των χωρών Visegrad και των Δυτ. Βαλκανίων, η οποία διοργανώθηκε στην Σλοβακία, ως η νέα 
επικεφαλής της Ομάδος Visegrand. Η συγκεκριμένη συνάντηση είχε ως στόχο να μεταφέρει στις χώρες 
των Δυτ. Βαλκανίων την εμπειρία των χωρών Visegrad (Πολωνίας, Τσεχίας, Ουγγαρίας και Σλοβακίας) 
στον τομέα της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Οι συζητήσεις κατά την διάρκεια της συνάντησης 
επικεντρώθηκαν σε τρεις θεματικές ενότητες: το κράτος δικαίου, την καλή διακυβέρνηση και τη 
διαφάνεια, καθώς και την περιφερειακή συνεργασία. Στην ομιλία του ο Α/ΥΠΕΞ τόνισε την σημασία 
που δίνει η εξωτερική πολιτική της Αλβανίας στην περιφερειακή συνεργασία. Στην συνάντηση μετείχε 
και ο ΥΠΕΞ Κόσσοβου κ. Ε. Χότζα. Στο τέλος της συνάντησης, η Ομάδα των χωρών Visegrad και Δυτ. 
Βαλκανίων χαιρέτησε την απόφαση για την δημιουργία της έδρας της Γραμματείας του Ταμείου 
Δυτικών Βαλκανίων στην Αλβανία. 

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=42452
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Επαφές Προέδρου της Βουλής κ. Meta στο Μαρόκο 
Ο Πρόεδρος της Α/Βουλής κ. Meta, επισκέφθηκε το Μαρόκο και συναντήθηκε, μεταξύ άλλων, με τον Π/Θ 
του Μαρόκου κ. Abdelilah Benkiriane. Σύμφωνα με τον τοπικό τύπο, ο κ. Meta χαρακτήρισε 
εποικοδομητικές τις σχέσεις της Αλβανίας με το Μαρόκο. Από την πλευρά του ο κ. Benkiriane δήλωσε 
ότι το Μαρόκο βρίσκεται κοντά στην Αλβανία και ότι η Κυβέρνησή του επιθυμεί την εδραίωση 
ουσιαστικών σχέσεων που αντικατοπτρίζουν το επίπεδο φιλίας, μεταξύ των δύο λαών. Στο πλαίσιο 
αυτό, ο κ. Meta πρότεινε την επιτάχυνση ολοκλήρωσης των Συμφωνιών, τη διευκόλυνση των 
θεωρήσεων, την ώθηση και την προστασία των επενδύσεων. Επίσης συνέστησε και την κατάργηση της 
διπλής φορολόγησης, θεωρώντας ότι τα συγκεκριμένα βήματα θα ανοίξουν τον δρόμο για την 
εντατικοποίηση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των δυο χωρών. Επίσης οι δύο άνδρες 
συμφώνησαν ότι οι δύο χώρες θα πρέπει να αυξήσουν την συνεργασία στο ευρω-μεσογειακό σχέδιο, 
όχι μόνο για την ειρήνη και τη σταθερότητα, αλλά και για την οικονομική ανάπτυξη και την αύξηση της 
ευημερίας των δύο λαών. Τέλος, ο Αλβανός Πρόεδρος της Βουλής ζήτησε από το Μαρόκο την αύξηση 
συνεργασίας με το Κόσσοβο και την προώθηση του θέματος της ανεξαρτησίας του. 

Κλείσιμο Αλβανικών Πρεσβειών  
Σύμφωνα με τον αλβανικό τύπο, η α/Κυβέρνηση αποφάσισε, για οικονομικούς λόγους, να αναστείλει τη 
λειτουργία των Πρεσβειών της στις ακόλουθες χώρες: Βοσνία, Πορτογαλία, Λουξεμβούργο, Ινδία και 
Μαλαισία. Τις χώρες αυτές θα καλύπτουν άλλες αλβανικές Πρεσβείες σε όμορες χώρες.  
 

 

5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος 
 

Διαμαρτυρίες φορολογούμενων για τις  φορολογικές αυξήσεις στην Αλβανία 
Διαδηλώσεις σε ένδειξη διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκαν τον Νοέμβριο στην Αλβανία, με τον 
ισχυρισμό ότι τα νέα φορολογικά μέτρα που θεσπίστηκαν από την Κυβέρνηση, για να εξασφαλίσει τη 
διεθνή πιστωτική διευκόλυνση, δεν θα συμβάλουν στη μείωση της ανεργίας, την ενίσχυση της 
οικονομικής ανάπτυξης, ή στην μείωση του εθνικού χρέους, αντίθετα αποδυναμώνουν περαιτέρω την 
οικονομική κατάσταση των φορολογουμένων με χαμηλά εισοδήματα. Οι πρόσφατες αυξήσεις φόρων 
ήταν μέρος συμφωνίας που επετεύχθη μεταξύ της Κυβέρνησης της Αλβανίας και του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου για την εξασφάλιση δανείου προς τη χώρα περίπου € 331 εκατ., με την 
προϋπόθεση φορολογικών αυξήσεων και την ψήφιση νέων μέτρων για την καταπολέμηση του 
οικονομικού εγκλήματος, της  φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Παράλληλα με τις φορολογικές 
αλλαγές, οι διαδηλωτές ισχυρίστηκαν επίσης ότι παρόλο που η Κυβέρνηση έχει ενισχύσει τα 
φορολογικά έσοδά της, δεν έχει, ωστόσο, καμία αύξηση δαπανών για χρηματοδότηση κοινωνικών 
προγραμμάτων και δεν έχουν γίνει επιπλέον προσπάθειες για να μειωθούν τα ποσοστά ανεργίας, που 
επί του παρόντος εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 18%. 
 

Αλβανία εξελέγη μέλος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ 
Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Αλβανία εξελέγη μέλος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του ΟΗΕ, κατά τη διάρκεια των εκλογών στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με 
ανακοίνωση του Α/ΥΠΕΞ, κατά την τριετή θητεία της στο ΣΑΔ, η Αλβανία θα πρέπει να δεσμευτεί για 
την καθολίκευση και το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα εργαστεί για την ενίσχυσή 
τους, καθώς και για την υποδομή του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένης της 
ενίσχυσης της ικανότητας του Συμβουλίου. Σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις του ΑΥΠΕΞ, η Αλβανία θα 
συνεχίσει να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις της για την προώθηση και εφαρμογή 
του νομικού και θεσμικού πλαισίου, καθώς και για την περαιτέρω προώθηση των εθνικών και διεθνών 
πολιτικών, με στόχο την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
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Επίσκεψη Έλληνα Υπουργού Παιδείας στην Αλβανία  
Η Ελλάδα συνεχίζει να υποστηρίζει την Αλβανία στην προενταξιακή της πορεία προς την ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση, δήλωσε ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ανδρέας 
Λοβέρδος, κατά την διάρκεια επίσκεψης του στα Τίρανα. Σε συνάντηση υψηλού επιπέδου ο κ. Α. 
Λοβέρδος και η Αλβανίδα ομόλογος του κα  L. Nikolla συζήτησαν διάφορα θέματα στον τομέα της 
εκπαίδευσης. Και οι δύο υπουργοί δήλωσαν ότι η συναίνεση θα είναι το επίκεντρο της προσοχής στις 
διμερείς σχέσεις. Eπανενεργοποιήθηκε η κοινή επιτροπή για την μελέτη των σχολικών βιβλίων στον 
τομέα της ιστορίας, της γεωγραφίας, του πολιτισμού και της οικονομίας, με βάση τις αρχές της 
UNESCO και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο κ. Λοβέρδος κάλεσε την κα Nikolla να επισκεφθεί την 
Αθήνα, τον Ιανουάριο του 2015. 

Κίνδυνος εκτροχιασμού του προϋπολογισμού 2015, εξ’ αιτίας αποζημιώσεων των ιδιοκτητών 
Ο Α/ΥΠΟΙΚ κ. Cani, σύμφωνα με τoν τοπικό τύπο, δήλωσε ότι ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους 
για την πορεία του κρατικού προϋπολογισμού του 2015, είναι το υψηλό κόστος των αποφάσεων του 
Στρασβούργου για την αποζημίωση των πρώην ιδιοκτητών. Σύμφωνα με τον Αλβανό Υπουργό μόνο μία 
απόφαση αφορά το ποσό των € 8 εκατ., και γι’ αυτόν το λόγο ο ΥΠΟΙΚ ζητά την επανεξέταση του 
συστήματος αποζημιώσεων. 

Συμφωνία για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος Αλβανίας-Ιταλίας  
Ο Γενικός Εισαγγελέας της Αλβανίας κ. Adriatik Llalla, και ο Ιταλός Εισαγγελέας για την καταπολέμηση 
της Μαφίας, κ. Franco Roberti, υπέγραψαν, στις 5 Νοεμβρίου τ.ε., νέο Μνημόνιο Κατανόησης που 
αφορά στη συνεργασία μεταξύ των Γραφείων των δύο Εισαγγελέων για καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος, το οποίο αντικαθιστά το ισχύον που υπεγράφη το 1997. Όπως ανέφερε ο κ. 
Roberti η εξέλιξη του οργανωμένου εγκλήματος απαιτεί ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας και 
πρόσθεσε ότι η νέα Συμφωνία δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς της ιταλικής τεχνογνωσίας και εμπειρίας 
σε αυτό τον τομέα στην Αλβανία, όπως επίσης και την παροχή σύγχρονου εξοπλισμού, υλικού και 
λογισμικού για την ενίσχυση της έρευνας των εγκληματικών δραστηριοτήτων. Ο κ. Llalla, ανέφερε ότι 
στο επίκεντρο του αγώνα των Αλβανών Εισαγγελέων κατά του οργανωμένου εγκλήματος είναι η 
δήμευση των παράνομων περιουσιακών στοιχείων που συσσωρεύονται από εγκληματικές 
δραστηριότητες, σε μια προσπάθεια να μειώσουν τους οικονομικούς πόρους του οργανωμένου 
εγκλήματος και πρόσθεσε ότι η ιταλική εμπειρία στο θέμα αυτό είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση 
αυτής της πτυχής του έργου των Αλβανών Εισαγγελέων. 
 
EBRD: Αλβανία μεταξύ των περιφερειακών ηγετών στην εφαρμογή των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων 
Σύμφωνα με την Έκθεση Μετάβασης 2014 (Transition Report 2014) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), η Αλβανία κατατάσσεται μεταξύ των «ηγετών» των χωρών 
που βρίσκονται σε μετάβαση, όσον αφορά την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η Αλβανία έχει σημειώσει πρόοδο στους τομείς της τεχνολογίας 
των πληροφοριών, των γεωργικών επιχειρήσεων, της βιομηχανίας, των ακινήτων, της βιώσιμης 
ενέργειας, των αστικών μεταφορών και του τραπεζικού συστήματος. Ωστόσο, στην ίδια έκθεση 
επισημαίνεται ότι υπάρχουν τομείς στους οποίους πρέπει να γίνουν ακόμα αρκετές προσπάθειες όπως: 
σιδηρόδρομοι, ασφαλιστική αγορά και αγορές κεφαλαίων. 
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