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1. Επιχειρηματική δραστηριότητα 
 

1.1 Ενέργεια και Ορυκτά 

 
Μείωση της παραγωγής ενέργειας στην Αλβανία, κατά 32% το 2014 
Σύμφωνα με στοιχεία της INSTAT, η εγχώρια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της Αλβανίας μειώθηκε 
κατά 32%, σε 4.726 GW/h το 2014. Επίσης, οι απώλειες του δικτύου μειώθηκαν κατά 23% το 2014, σε 
σύγκριση με ένα χρόνο πριν.  
 
Bankers Petroleum: 15% μείωση των αποθεμάτων πετρελαίου στην Αλβανία το 2014 
Η καναδική εταιρεία Bankers Petroleum, δήλωσε ότι τα βεβαιωμένα αποθέματα στις πετρελαιοφόρες 
περιοχές Patos-Marinza και Kucova στην Αλβανία ανήλθαν σε 125 εκατ. βαρέλια στα τέλη του 2014, 
μειωμένα κατά 15% από το προηγούμενο έτος. Τα βεβαιωμένα και τα πιθανά αποθέματα της Bankers 
Petroleum στις δύο πετρελαιοπηγές ανήλθαν σε 203,3 εκατ. βαρέλια, ενώ τα αποδεδειγμένα, πιθανά 
και δυνατά αποθεματικά συνολικά φτάνουν τα 300,3 εκατ. βαρέλια, σύμφωνα με έκθεση του 2014 της 
εταιρείας, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της. Τα βεβαιωμένα αποθέματα στο πεδίο Patos-Marinza 

μειώθηκαν σε 122,3 εκατ. βαρέλια από 143,3 εκατ. βαρέλια το Δεκέμβριο του 2013, ενώ στην περιοχή 
Kucova έπεσαν σε 2,8 εκατ. βαρέλια από 3,4 εκατ. βαρέλια στα τέλη του 2013. 
 
Παγκόσμια Τράπεζα: Τα μέτρα για τον τομέα της ενέργειας κινούνται σε σωστό δρόμο 
Ο Υπουργός Ενέργειας και Βιομηχανίας κ. Gjiknuri συναντήθηκε με τον Εκτελεστικό Δ/ντή της 
Παγκόσμιας Τράπεζας (ΠΤ) στην Ουάσιγκτον, κ. Patrizio Pagano, ο οποίος συνοδεύονταν από την 
Επικεφαλής του εδώ Γραφείου της ΠΤ, κα Tahseen Sayed. Οι αξιωματούχοι της ΠΤ, αφού 
ενημερώθηκαν για τα μέτρα και τις ενέργειες που λαμβάνονται από την Α/Κυβέρνηση, στο πλαίσιο της 
μεταρρύθμισης στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, δήλωσαν ότι ο τομέας της ενεργείας και οι 
προκλήσεις για την Αλβανική Κυβέρνηση είναι ιδιαίτερα σημαντικές και ότι τα μέτρα που λαμβάνονται 
από την Κυβέρνηση κινούνται σε σωστό δρόμο. Από πλευράς του, ο κ. Gjiknuri, αφού παρουσίασε μια 
επισκόπηση των ενεργειών, οι οποίες οδήγησαν σε αύξηση της ρευστότητας στον κλάδο, στη βελτίωση 
των οικονομικών επιδόσεων και της διαχείρισης κρίσεων, πρόσθεσε ότι οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα 
της ενέργειας χρειάζονται το χρόνο τους, για να δώσουν αποτελέσματα και ότι η Αλβανική Κυβέρνηση 
έχει δεσμευτεί σε μεγάλο βαθμό προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαρίστησε δε την ΠΤ για την υποστήριξή 
της στην εφαρμογή αυτών των μεταρρυθμίσεων και είπε ότι το σχέδιο της ΠΤ για την ανάκαμψη του 
κλάδου της ενέργειας, καθώς και τα κεφάλαια για τις εταιρείες KESH, OST και OSHEE, θα επιτρέψουν 
την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα βελτιώνοντας σημαντικά την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για 
τους Αλβανούς πολίτες. Ο κ. Pagano εκτίμησε το γεγονός ότι η Α/Κυβέρνηση ξεκίνησε μέτρα, τα οποία 
είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την οικονομική σταθερότητα του τομέα, την αύξηση της είσπραξης των 
εσόδων και τη μείωση των απωλειών στο δίκτυο διανομής. 
 
Αύξηση της παραγωγής πετρελαίου και της ικανότητας διύλισης στην Αλβανία 
Σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας και Βιομηχανίας η σημαντική αύξηση των ποσοστών εξόρυξης 
πετρελαίου έχει ωθήσει σημαντικά την ικανότητα διύλισης, η οποία το 2015 αναμένεται να ανέλθει σε 
700 χιλ. τόνους, με δεδομένες τις νέες επενδύσεις στην βιομηχανία διύλισης πετρελαίου, έναν τομέα 
που θεωρείται προτεραιότητα της Αλβανικής Κυβέρνησης. Επίσημες πηγές του Υπουργείου Ενέργειας 
και Βιομηχανίας αναφέρουν ότι μετά την επαναλειτουργία των διυλιστηρίων ARMO, η διύλιση του 
πετρελαίου είναι σημαντικά βελτιωμένη. Το 2013 πάνω από 60 χιλ. τόνους αργού πετρελαίου 
διυλίσθηκε, ενώ το 2014 η διύλιση πετρελαίου τετραπλασιάθηκε, φτάνοντας τους 260 χιλ. τόνους. Η 
παραγωγή αργού πετρελαίου στην Αλβανία αυξήθηκε κατά 200 χιλ. τόνους, φτάνοντας τους 1,4 εκατ. 
τόνους, σε σύγκριση με τα 1,2 εκατ. τόνους το 2013. Η πιο ελπιδοφόρα ζώνη της αλβανικής επικράτειας 
για την εξόρυξη πετρελαίου είναι η ζώνη του Shpirag στο Berat, όπου γεωτρήσεις από τις εταιρείες της 
Κοινοπραξίας "Shell" - "Petromanas" έχουν ανακαλύψει ότι η πηγή στο Shpiragu 2 παράγει πετρέλαιο 
και φυσικού αέριο, κατ΄ εκτίμηση,  1.500-2.200 βαρέλια την ημέρα. 
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Petromanas: Αναβολή της παράδοσης της νέας εξέδρας γεώτρησης 
Η καναδικών συμφερόντων εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου Petromanas Energy Inc, δήλωσε 
ότι αποφάσισε να αναβάλει την παράδοση της εξέδρας γεώτρησης, 3.000 ίππων, η οποία επρόκειτο να 
χρησιμοποιηθεί στο τρίτο πηγάδι στην περιοχή Shpirag-3, στην Αλβανία, για το τελευταίο τρίμηνο του 
2015. Η Petromanas Energy Inc είναι διεθνής εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου, η οποία 
στοχεύει στη διερεύνηση και ανάπτυξη των περιουσιακών της στοιχείων στην Αλβανία. Η Petromanas, 
μέσω της θυγατρικής της, κατέχει δύο συμβάσεις παραγωγής με την αλβανική κυβέρνηση. Σύμφωνα με 
τους όρους των συμβάσεων, η Petromanas έχει το 100% της εκμετάλλευσης στα μπλοκ D και Ε και το 
25% στο μπλοκ 2-3. Η Shell κατέχει το υπόλοιπο 75% του μετοχικού κεφαλαίου στα μπλοκ 2-3. Η 
Petromanas κατέχει επίσης δικαιώματα έρευνας στη Γαλλία και την Αυστραλία. 
 
Κοσσυφοπέδιο-Αλβανία: Κοινή Αγορά Ενέργειας 
Η Αλβανία και το Κοσσυφοπέδιο έχουν δημιουργήσει κοινές ομάδες εργασίας με στόχο τη δημιουργία 
μιας κοινής αγοράς ενέργειας, σύμφωνα με την Πρακτορείο Ειδήσεων "Kosovapress". Ο Υπουργός 
Ενέργειας και Βιομηχανίας της Αλβανίας, κ. Gjiknuri κατά την επίσημη επίσκεψή του στην Πρίστινα, 
στις 10/3/2015, συναντήθηκε με τον Υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης του Κοσσυφοπεδίου, κ. Stavileci. 
Οι δύο Υπουργοί συμμερίζονται τη γνώμη ότι η δημιουργία της εν λόγω αγοράς, είναι εφικτή από 
τεχνικής απόψεως και επωφελής από οικονομικής απόψεως και για τις δύο χώρες. Οι Κυβερνήσεις του 
Κοσσυφοπεδίου και της Αλβανίας έχουν καθιερώσει μια Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (Joint 
Steering Committee), υπό την ηγεσία των αρμόδιων Υπουργείων, η οποία απαρτίζεται από 
εκπροσώπους των Ρυθμιστικών Αρχών και των φορέων εκμετάλλευσης των συστημάτων μεταφοράς 
καθώς και εκείνων της αγοράς ενέργειας. 
 
Διπλασιάστηκαν τα έσοδα της Εταιρείας Διανομής Ηλεκτρικού Ρεύματος το Φεβρ. 2015  
Ο διαχειριστής της κρατικής εταιρείας διανομής ηλεκτρικού ρεύματος (OSHEE), κ. Adrian Cela ανέφερε 
στα μέσα ενημέρωσης ότι ο Φεβρουάριος σηματοδοτεί επίπεδο ρεκόρ για τον κύκλο εργασιών της 
εταιρείας OSHEE, τα έσοδα της οποία σχεδόν διπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε 7,3 δις. λεκ. 
Ειδικώτερα, ο κ. Cela ανέφερε ότι σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, τα 
έσοδα σημείωσαν αύξηση της τάξης του 48%, ενώ σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2013, η αύξηση 
ήταν 56%. 
 
Rama: Ο τομέας της ενέργειας, μια σημαντική οικονομική πηγή για την Αλβανία 
Κατά τη διάρκεια του διήμερου Συνεδρίου για την Ενέργεια με τίτλο: «Albania Oil, Gas & Energy - 2015 
Summit», που πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα, 17-18/3/2015, ο Π/Θ κ. Rama, δήλωσε ότι ο ενεργειακός 
τομέας θεωρείται από την Α/Κυβέρνηση, ως μία από τις πιο σημαντικές πηγές της οικονομικής 
ανάπτυξης της Αλβανίας. Επίσης, σημείωσε ότι ο τομέας αυτός έχει αρκετά προβλήματα, και υπάρχει 
άμεση ανάγκη από επιθετική παρέμβαση, για να αντιμετωπισθούν οι συστημικές κρίσεις. Σύμφωνα με 
τον κ. Rama, οι λέξεις κλειδιά για τα ενεργειακά έργα στην ευρύτερη περιοχή, είναι οι ενεργειακές 
διασυνδέσεις, μεταξύ των χωρών της Νοτιο-Ανατολικής και Νότιας Ευρώπης. Επιπλέον, τόνισε ότι 
φέτος θα είναι το έτος, κατά το οποίο θα τελειώσει μια μακρά διαδικασία ιδιωτικοποίηση της κρατικής 
επιχείρησης «Albpetrol» και ανέφερε ότι τα έγγραφα της ιδιωτικοποίησης είναι σε εξέλιξη σε 
συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους. Τέλος, ο κ. Rama υπογράμμισε ότι, ο αγωγός TAP αποτελεί 
μοναδική ευκαιρία και ανοίγει νέο κεφάλαιο για την ανάπτυξη του τομέα της ενέργειας στην Αλβανία 
αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.  
 
Ahmetaj: Στόχος η αύξηση της παραγωγικής ικανότητας στην ενέργεια  
O Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης, Τουρισμού, Εμπορίου και Επιχειρήσεων κ. Ahmetaj, την δεύτερη 
ημέρα του συνεδρίου «Albania Oil, Gas & Energy - 2015 Summit», δήλωσε  ότι οι μεταρρυθμίσεις που 
ανέλαβε η Κυβέρνηση στον τομέα της ενέργειας είχαν θετικό αντίκτυπο στους οικονομικούς δείκτες, και 
ότι ο στόχος της Κυβέρνησης είναι η αύξηση της παραγωγικής ικανότητας της χώρας και η μείωση των 
εισαγωγών ενέργειας, ώστε μετά από 10-15 χρόνια η Αλβανία να μην εισάγει ενέργεια, αλλά να 
παράγει η ίδια για να καλύπτει τις ανάγκες της. Επίσης, ανέφερε τη σημασία της διαχείρισης των 
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πόρων και των δυνατοτήτων της χώρας, ενώ υπογράμμισε τη σημασία του TAP, όχι μόνο για τη χώρα, 
αλλά και για ολόκληρη την περιοχή.  
 

1.2 Κλάδος κατασκευών και Real Estate 
 

Νομοσχέδιο για την ανάθεση του Οδικού Άξονα Arber σε κινεζική εταιρεία 
Υποβλήθηκε από την Α/Κυβέρνηση στην Α/Βουλή σχέδιο νόμου για την ανάθεση της κατασκευής, 
λειτουργίας, συντήρησης και διαχείρισης, με σύμβαση παραχώρησης/ΣΔΙΤ, του «Οδικού Άξονα Arber», 
σε κρατική κατασκευαστική εταιρεία της Κίνας (CSCC - China State Construction Company). Το 
νομοσχέδιο κατατέθηκε από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, το Υπουργείο Οικονομικών και 
το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, και αφορά ειδική 
διαδικασία για την επιλογή της κινεζικής εταιρείας, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία 
υπογραφής της σύμβασης και να καταστεί αποτελεσματική. Το σχέδιο νόμου παρουσιάζει τη σύμβαση 
με την κινεζική κατασκευαστική εταιρεία ως ένα από τα έργα προτεραιότητας της Κυβέρνησης της 
Αλβανίας, που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό της πρόγραμμα. 
 
Πρόγραμμα αστικής αναγέννησης για τις ακτές του Ιονίου. 
Πρόγραμμα αστικής ανάπλασης, απορρύπανσης και ολοκληρωμένης διαχείρισης της παράκτιας 
ζώνης, προβλέπεται για τις ακτές του Ιονίου, σύμφωνα με τον Α.Π/Θ κ. Rama, με την χρηματοδότηση 
της Παγκόσμιας Τράπεζας ύψους $-ΗΠΑ 35,16 εκατ. Το έργο προβλέπει  εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
αποβλήτων, υδροδότηση και νέα γραμμή ηλεκτροδότησης κ.α. Η ΠΤ προτίθεται να υποστηρίξει την 
Α/Κυβέρνηση να αναπτύξει, σε βιώσιμη βάση, τον τουρισμό στην ακτή της Ν. Αλβανίας, με τη βελτίωση 
κρίσιμων δημόσιων περιβαλλοντικών υποδομών και δημοτικών υπηρεσιών, την αποκατάσταση από 
πηγές ρύπανσης, όπως από ένα πρώην εργοστάσιο χημικών στο Πόρτο Ρομάνο, κοντά στο Δυρράχιο, 
τη βελτίωση των υποδομών της κοινότητας και την ενίσχυση της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικών 
πόρων.1  
 
Έναρξη διαδικασιών αδειοδότησης για την κατασκευή οδών πρόσβασης του TAP 
Το Υπουργείο Ενέργειας και Βιομηχανίας έχει ξεκινήσει την επανεξέταση των διαδικασιών και άλλων 
απαιτήσεων για την έκδοση Αδειών (Compound Development Permits) για την κατασκευή των οδών 
πρόσβασης του έργου Trans-Adriatic Pipeline (TAP). Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Υπουργείου, κατά 
την τελευταία συνεδρίασή της, η Επιτροπή Αξιολόγησης επανεξέτασε μερικές από τις αιτήσεις του TAP 
AG, για άδειες ανάπτυξης των δρόμων πρόσβασης (βοηθητικοί), οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για τη 
μεταφορά εξοπλισμού, εργαλείων εργασίας και τεχνολογία για την κατασκευή του αγωγού. Η αίτηση 
υποβάλλεται στο Υπουργείο από την εταιρεία TAP AG και περιλαμβάνει λεπτομερή τεχνική τεκμηρίωση 
για τους 19 δρόμους πρόσβασης του έργου TAP, καθώς και διοικητική και νομική τεκμηρίωση του 
αιτούντος. Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει εγκρίνει άδειες για τους τέσσερις πρώτους δρόμους 
πρόσβασης. Η Εταιρεία TAP AG είναι επί του παρόντος στο στάδιο λήψης των απαιτούμενων αδειών 
και αναμένεται να ξεκινήσει τις κατασκευαστικές δραστηριότητες για την αναβάθμιση και την κατασκευή 
δρόμων πρόσβασης και γεφυρών στην Αλβανία, τον Μάιο του 2015. 
 

                                                 
1
 Ειδικώτερα στο πλαίσιο της ανάπλασης των ακτών του Ιονίου περιλαμβάνονται τα ακόλουθα έργα: Επιτυχή ολοκλήρωση 

του περιφερειακού χώρου υγειονομικής ταφής Bajka, μετά από χρηματοδότηση $4,40 εκατ. Σταθμός μεταφόρτωσης 
απορριμμάτων στη Χιμάρα, αξίας χρηματοδότησης $608.504. Παρεμβάσεις στο Πόρτο Ρομάνο, ώστε να μην αποτελεί 
πλέον  μια επικίνδυνη περιβαλλοντική περιοχή, με επενδύσεις ύψους $2,5 εκατ. Μετατροπή του λιμένα των Αγίων Σαράντα 
σε εξειδικευμένο τερματικό σταθμό για επιβάτες και πλοία, με επενδύσεις ύψους $4,6 εκατ. Παρεμβάσεις που 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του συστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης στους Αγίους Σαράντα, με συνολική επένδυση 
ύψους $3,20 εκατ. Σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης και ανασυγκρότηση του Δήμου Χιμάρας. Κατασκευή του νέου 
δακτυλίου στην πόλη Orikum, καθώς και εφαρμογή εννέα υπο-έργων για τη βελτίωση της παροχής πόσιμου νερού σε δέκα 
χωριά αξίας $6.98 εκατ., δεκαπέντε υπο-έργα για τη βελτίωση του οδικού δικτύου και των πλατειών σε δώδεκα χωριά και 
αρχιτεκτονική αποκατάσταση σε είκοσι επτά παραδοσιακά οικήματα, που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Στέγη και 
Πρόσοψη», που εφαρμόζεται σε πολλές ακτές του Ιονίου, σε παραδοσιακά χωριά.  
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1.3 Τραπεζικός & Ασφαλιστικός Τομέας 

 
Μείωση του ποσοστού των μη-εξυπηρετούμενων δανείων 
Από ανάλυση που έδωσε στην δημοσιότητα η Ένωση Τραπεζών της Αλβανία (ΕΤΑ) προκύπτει ότι το 
τραπεζικό σύστημα στην Αλβανία παρουσιάζει σταθερότητα. Κατά τους τρεις τελευταίους μήνες του 
2014, σύμφωνα με την ΕΤΑ, καταγράφεται μείωση του ποσοστού των μη-εξυπηρετούμενων δανείων, 
στο 22,8%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του περασμένου χρόνου, που ήταν κοντά στο 25%. 
Επίσης αναφέρεται ότι η ποιότητα των δανείων έχει παρουσιάσει μικρή βελτίωση, κατά την διάρκεια 
του τέταρτου τριμήνου του 2014. 
 
Αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο από την ΤτΑ 
Το Εποπτικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Αλβανίας, στις 4/3/2015, συζήτησε και ενέκρινε ενδιάμεση 
έκθεση για τη νομισματική πολιτική. Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, μετά την ανάλυση των πιο 
πρόσφατων οικονομικών εξελίξεων και της νομισματικής πολιτικής στην Αλβανία και στην αναμενόμενη 
απόδοση τους, το Συμβούλιο Εποπτείας αποφάσισε να διατηρήσει το βασικό επιτόκιο της Τράπεζας 
αμετάβλητο στο 2%. 
 
ΤτΑ: Καθαρά κέρδη ύψους 1,3 δισ. λεκ, το 2014 
Τα καθαρά κέρδη της Τράπεζας της Αλβανίας ανέρχονται σε 1,3 δισ. λεκ, το 2014. Το κέρδος είναι 
μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο, παρά τις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετώπισε ο φορέας κατά τη 
διάρκεια του τελευταίου έτους. Το Εποπτικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Αλβανίας ανακοίνωσε ότι 
ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις για το 2014, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
ετήσιας έκθεσης της Κεντρικής Τράπεζας για το 2014. Το σύνολο του ενεργητικού της Τράπεζας της 
Αλβανίας, στο τέλος του 2014, ανήλθε σε 433 δισ. λεκ, περίπου 37 δισ. λεκ υψηλότερα από ό, τι στο 
τέλος του 2013. Οι επενδύσεις σε ξένους τίτλους, μέρος του χαρτοφυλακίου διαχείρισης διαθεσίμων 
ξένων νομισμάτων, είχαν το υψηλότερο ποσοστό στο σύνολο του ενεργητικού, αντιπροσωπεύοντας το 
57%. Το καθαρό κέρδος 1,3 δισ. λεκ αντανακλά τις περικοπές των δαπανών από την Κεντρική 
Τράπεζα, ώστε να απορροφήσει την απώλεια μετρητών που προέκυψε, τον Ιούλιο του 2014. Παρά τις 
περικοπές, η μέγιστη δέσμευση των σχετικών επιχειρησιακών δομών της Τράπεζας της Αλβανίας 
εγγυάται το συνέχιση των καθημερινών δραστηριοτήτων της Τράπεζας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του 
νόμου «για την Τράπεζα της Αλβανίας», το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, που ανέρχονται σε 
περίπου 951 εκατ. λεκ, θα πρέπει να καταβληθεί στον κρατικό προϋπολογισμό, κατά τους πρώτους 
τέσσερις μήνες του 2015. 
 
Οι πιστώσεις προς τις επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 2,5% τον Ιανουάριο 2015 
Οι πιστώσεις προς τις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του Ιανουάριου 2015 ανήλθαν σε 401 δισ. λεκ ή 
2,5% περισσότερο από ό,τι την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με την Τράπεζα 
της Αλβανίας. Οι εταιρείες παραμένουν η ατμομηχανή της Οικονομίας και της ανάκαμψης της 
χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης στη χώρα. Η πίστωση των επιχειρήσεων αντιπροσωπεύει το 72% 
του δανειακού χαρτοφυλακίου στην Οικονομία. Οι τομείς στους οποίους αυξήθηκε ο δανεισμός είναι το 
εμπόριο, 3,8% περισσότερο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, και 
ακολουθούν η εξορυκτική βιομηχανία και ο τομέας των υπηρεσιών. Οι εμπειρογνώμονες του τραπεζικού 
συστήματος πιστεύουν ότι η κατάσταση ρευστότητας στην αγορά έχει βελτιωθεί και πρωταρχικό ρόλο 
έπαιξε η τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημόσιου τομέα προς τις επιχειρήσεις.  
 
ΤτΑ: Συνεχίζεται η πτώση των επιτοκίων 
Τα επιτόκια των δανείων σε αλβανικό νόμισμα Λεκ (ALL) έχουν πέσει στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει 
καταγραφεί, αντανακλώντας την επιθετική πολιτική που ακολουθεί η Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Τράπεζα της Αλβανίας, κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2014, 
τα δάνεια που εκδόθηκαν σε λεκ, ανεξαρτήτως προθεσμίας λήξης, είχαν μέσο επιτόκιο 7,9%, πολύ 
χαμηλότερο από το 9,3%, που ήταν το μέσο επιτόκιο της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου 
έτους. Η πολιτική αυτή αντικατοπτρίζεται, σημαντικά, στα δάνεια που εκδίδονται προς τον ιδιωτικό 
τομέα από τις εμπορικές τράπεζες που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Αντίστοιχα χαμηλά επιτόκια 
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έχουν καταγραφεί και για τα δάνεια σε ευρώ. Κατά το δ’ τρίμηνο του 2014, ένα δάνειο σε ευρώ, 
ανεξαρτήτως προθεσμίας λήξης, είχε μέσο επιτόκιο 6,4%, ενώ το τελευταίο τρίμηνο του 2013, το μέσω 
επιτόκιο ήταν 6,9%.  
 
ΤτΑ: Σταθερό το επιτόκιο εντόκων γραμματίων 
Κατά την τελευταία δημοπρασία στην Τράπεζα της Αλβανίας, τα ομόλογα διάρκειας 12 μηνών 
εκδόθηκαν σε σταθμισμένο μέσο επιτόκιο ύψους 3,6%. Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες της 
Τράπεζας της Αλβανίας, τα επιτόκια παρουσιάζουν πιο αργή ανάπτυξη, διατηρώντας παράλληλα 
σταθερό ρυθμό. Από την αρχή του έτους, το επιτόκιο των ομολόγων διάρκειας έξι μηνών αυξήθηκε κατά 
0,1 ποσοστιαίες μονάδες. Τα επιτόκια των ομολόγων αυξήθηκαν μετά την εμφάνιση του χαμηλότερου 
ιστορικού επίπεδου επιτοκίων, κατά το β’ εξάμηνο του 2014. Οι τράπεζες έχουν επενδύσει μεγάλα ποσά 
διαθεσίμων σε ομόλογα, ελλείψει πολλών επιλογών χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα. 
 
Το χαρτοφυλάκιο δανείων αντιπροσωπεύει πάνω από 39% του ΑΕΠ 
Το χαρτοφυλάκιο δανείων στη Αλβανία αντιπροσωπεύει πάνω από το 39% του ΑΕΠ. Παρά την σχετικά 
πρόσφατη ιστορία του, το τραπεζικό σύστημα της Αλβανίας εκτιμάται ότι έχει σημειώσει σημαντική 
δυναμική ανάπτυξης την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, το χαρτοφυλάκιο δανείων 
του αλβανικού τραπεζικού συστήματος ανέρχεται σε περίπου € 4 δισ., από τις 16 εμπορικές τράπεζες 
που λειτουργούν στη χώρα, με συνολικό ενεργητικό περίπου € 25,9 δισ. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα 
στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας του 2013, το μέσο επιτόκιο των δανείων στην Αλβανία ήταν 9,8%. 

 

1.4 Τομέας Μεταφορών 

 
Συμφωνία € 53 εκατ. για την κατασκευή παρακαμπτήριας οδού στην Αυλώνα   
Η εταιρεία «Serenissima Construction International» και η Εθνική Αρχή Οδοποιίας υπέγραψαν 
συμφωνία για την κατασκευή παρακαμπτήριας οδού της Αυλώνας στο Υπουργείο Μεταφορών και 
Υποδομών. Το έργο ύψους € 53 εκατ., που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την ΕΕ, προβλέπει την 
ολοκλήρωση της παράκαμψης σε 30 μήνες, σε μία από τις περιοχές της χώρας που έχουν το 
μεγαλύτερο δυναμικό στον τομέα του τουρισμού. Επισημαίνεται ότι την επίβλεψη του εν λόγω έργου 
έχει αναλάβει η Κοινοπραξία, ελληνικών συμφερόντων, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. (Leader) –  PLANET. Ο 
Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, κ. Haxhinasto, ήταν παρόν, κατά την υπογραφή της Συμφωνίας, 
χαρακτήρισε το έργο πολύ σημαντικό και ζήτησε από την κατασκευάστρια εταιρεία την ταχεία 
ολοκλήρωσή του, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, καθώς και την εφαρμογή σύγχρονων 
ευρωπαϊκών προτύπων. Ο Γεν. Δ/ντής της «Serenissima Construction International» κ. Giuseppe Nardi 
δεσμεύθηκε να εργαστεί σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα, ενώ το έργο, ανέφερε ότι, θα πρέπει 
ολοκληρωθεί εντός των προθεσμιών. Η παράκαμψη η οποία είναι 29 χιλ. σε μήκος θα έχει δύο λωρίδες 
κυκλοφορίας  μία άνοδο και μια κάθοδο και περιλαμβάνει, επίσης, την κατασκευή έξι μεγάλων γεφυρών 
50 - 150 μέτρων.  
 
Διερεύνηση διμερούς συνεργασίας με το Κατάρ, στον τομέα των μεταφορών 
Κατά την επίσημη επίσκεψη του Α/ΠτΔ κ. Nisani στο Κατάρ, την 10/3/2015, ο Υπουργός Μεταφορών και 
Υποδομών κ. Haxhinasto, συναντήθηκε με τον Καταρινό ομόλογό του, κ. Al Sulaiti. Οι δύο Υπουργοί 
αφού αναφέρθηκαν στο πολύ καλό επίπεδο συνεργασίας, επικεντρώθηκαν σε τρόπους για την 
υλοποίηση της διμερούς συνεργασίας και ειδικότερα συζήτησαν την εφαρμογή των διαφόρων διμερών 
Συμφωνιών, καθώς και την υπογραφή της Συμφωνίας για τις θαλάσσιες μεταφορές στο εγγύς μέλλον. 
Επίσης, οι δύο πλευρές συμφώνησαν για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων βημάτων για την 
καθιέρωση απ’ ευθείας πτήσεων μεταξύ Ντόχα – Τιράνων. Επιπλέον, εστίασαν σε επενδυτικά σχέδια 
του Κατάρ, σε αλβανικά έργα υποδομής και για το σκοπό αυτό, ο Υπουργός Μεταφορών του Κατάρ θα 
επισκεφθεί σύντομα τη Αλβανία, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε στο εδώ τύπο, το Αλβανικό 
Υπουργείο Μεταφορών. 
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EBRD: Επιχορήγηση € 149 χιλ. για την στρατηγική της οδικής φορολογίας στην Αλβανία 
Η Α/Κυβέρνηση πρόκειται να υιοθετήσει στρατηγική και χάρτη για την οδική φορολογία (επιβολή 
διοδίων), τα έσοδα από την οποία θα χρησιμοποιούνται για την συντήρηση και τη βελτίωση του οδικού 
δικτύου. Αυτή η στρατηγική θα αναπτυχθεί από την Κοινοπραξία των εταιρειών, ελληνικών 
συμφερόντων, «Εγνατία Οδός» και «EuroConsultants» και θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (EBRD), μέσω επιχορήγησης, ύψους €149 χιλ.. Η 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παραγωγικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε το σχέδιο νόμου «Περί κυρώσεως 
της Συμφωνίας επιχορήγησης, μεταξύ του Συμβουλίου Υπουργών της Δημοκρατίας της Αλβανίας και 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη, για την στρατηγική των διοδίων 
στην Αλβανία». Η Κυβέρνηση της Αλβανίας επιδιώκει την κατάρτιση ενός σχεδίου για τη χρήση των 
οδικών διοδίων στη χώρα, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές και την ισχύουσα νομοθεσία στα 
κράτη-μέλη της ΕΕ. Το “Roads Tolling Strategy”, θα περιλαμβάνει ανάλυση σε επίπεδο πολιτικής, 
καθορισμό της βέλτιστης χρήσης των οδικών διοδίων στο οδικό δίκτυο στην Αλβανία, καθώς και τον 
εντοπισμό των κατάλληλων δυνητικών τμημάτων του οδικού δικτύου για την επιβολή διοδίων. Στο 
πλαίσιο αυτό η ως άνω Κοινοπραξία θα έχει στενή συνεργασία με την Κυβέρνησης της Αλβανίας, 
καθώς και τους αρμόδιους αλβανικούς φορείς και υπηρεσίες, για να εξασφαλιστεί ότι οι προσπάθειες 
της πολιτικής θα ευθυγραμμίζονται με τις υπάρχουσες κυβερνητικές πολιτικές και στρατηγικές, 
συμπεριλαμβανομένου του Αλβανικού Εθνικού Σχεδίου Μεταφορών. Επιπλέον, μέσω αυτής της 
διαδικασίας επιτυγχάνεται η μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων για την οδική πολιτική και πρακτική 
διοδίων στις αρμόδιες αρχές στην Αλβανία. 
 
Haxhinasto: Υπουργική Διάσκεψη Δυτικών Βαλκάνιων των 6, στην Πρίστινα 
Ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών κ. Haxhinasto παρέστη στην Υπουργική Διάσκεψη με θέμα 
«Western Balkans 6 Improved Connectivity and a Strong Core Network» που πραγματοποιήθηκε στην 
Πρίστινα την 25η Μαρτίου τ.ε.. Το Συνέδριο επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένα περιφερειακά έργα, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις επενδύσεις σε υποδομές. Το γεγονός αυτό έρχεται μετά τη Διάσκεψη των κρατών 
των Δυτικών Βαλκανίων, που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο στις 28 Αυγούστου του 2014, το οποίο 
ξεκίνησε από την Γερμανία, με στόχο την προώθηση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών 
της περιοχής. Οι δύο προηγούμενες Υπουργικές συναντήσεις έχουν λάβει χώρα στη Νέα Υόρκη και στο 
Βελιγράδι, στο πλαίσιο της αποκαλούμενης «Διαδικασίας του Βερολίνου», για να εντοπίσουν τους 
τομείς συνεργασίας μεταξύ των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Η Συνέλευση των Δυτικών Βαλκανίων 
των 6 στο Βελιγράδι επικεντρώθηκε στην νέα οικονομική διακυβέρνηση και την καλύτερη 
συνδεσιμότητα στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Οι Υπουργοί σε αυτή τη περιφερειακή 
συνεδρίαση υιοθέτησαν κοινή δήλωση, υπογραμμίζοντας ότι η καλύτερη διασύνδεση μεταξύ των 
χωρών της περιοχής και των κρατών μελών της ΕΕ, αποτελεί βασικό παράγοντα για την προώθηση της 
οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης. 
 

1.5 Τομέας Τροφίμων και Γεωργίας 

 
Επιχείρηση πουλερικών στο Δυρράχιο παίρνει σφραγίδα ποιότητας 
Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου κ. Meta και ο Υπουργός Γεωργίας, κ. Panariti παρακολούθησαν τα 
εγκαίνια μιας νέας επένδυσης στον τομέα των πουλερικών, στο Δυρράχιο και παρέδωσαν στους 
επιχειρηματίες τη "Σφραγίδα Ποιότητας" που αφορά στα πρότυπα ασφάλειας τροφίμων, στην 
παραγωγή των αυγών και του κρέατος κοτόπουλου. Στην ομιλία του με την ευκαιρία αυτή, ο κ. Meta 
συνεχάρη τους επιχειρηματίες και σημείωσε ότι «η Αλβανία θα αρχίσει σύντομα να εξάγει αυγά στις 
αγορές των χωρών της ΕΕ. Από την πλευρά του, ο Υπουργός κ. Panariti, δήλωσε ότι με τις νέες μονάδες 
παραγωγής, προβλέπεται σύντομα ο διπλασιασμός της παραγωγής αυγών στην Αλβανία, από 300 
εκατ. ανά έτος που είναι σήμερα, σε 600 εκατ. αυγά ανά έτος. 
 
Π/Θ: Καθεστώτα στήριξης και αφαίρεση των φόρων για την  Αγροτική Ανάπτυξη 
Ο Π/Θ κ. Rama, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Γεωργίας, κ. Panariti και την Δ/ντρια του 
Οργανισμού Γεωργικής και Αγροτικής Ανάπτυξης, κα Suela Popa, πραγματοποίησε δείπνο εργασίας με 
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αγρότες, εκπροσώπους αγροτικών επιχειρήσεων και δικαιούχους του καθεστώτος υποστήριξης στον 
τομέα της γεωργίας. Σκοπός ήταν να μοιραστούν ιστορίες επιτυχίας, ένα χρόνο μετά τον 
επανασχεδιασμό του προγράμματος στήριξης των επενδύσεων, και να παρουσιαστεί ο νέος τρόπος 
υποβολής αίτησης για χρηματοδότηση για το 2015. Ο κ. Rama εκτιμά ότι, ως αποτέλεσμα της νέας 
προσέγγισης στη γεωργία, μέσω της στήριξης των επενδύσεων, ο τομέας έχει δείξει σημάδια 
ανάκαμψης, αύξησης των εξαγωγών και επέκτασης της αγοράς. Σύμφωνα με τον Π/Θ, ο Οργανισμός 
Γεωργικής και Αγροτικής Ανάπτυξης, κατά τη διάρκεια του 2015, θα διαθέσει $-ΗΠΑ 17 εκατ. σε 
επιδοτήσεις, για να παράσχει υποστήριξη στην ανάπτυξη της υπαίθρου. Και πρόσθεσε ότι κατά τη 
διάρκεια του τρέχοντος έτους, οι αγρότες θα επωφεληθούν από την κατάργηση μιας σειράς φόρων, 
σύμφωνα με τη νέα δέσμη δημοσιονομικών μέτρων, και από την άρση όλων των δασμών στις πρώτες 
ύλες, τα σιτηρά, τα βιολογικό υλικό, τα αλεύρι, την τροφή για τα ζώα, κ.λπ.. Από πλευράς του, ο 
Υπουργός Γεωργίας, κ. Panariti ανακοίνωσε τη σύσταση μιας ειδικής ομάδας για την αντιμετώπιση του 
λαθρεμπορίου των ζώων. Αυτή ήταν η δεύτερη συνάντηση του Π/Θ με επιτυχημένους αγρότες, οι οποίοι 
επωφελήθηκαν από τα καθεστώτα στήριξης στον τομέα της γεωργίας. Η πρώτη συνάντηση 
πραγματοποιήθηκε πριν από περίπου ένα χρόνο. Περισσότεροι από 8.000 αγρότες σε εθνικό επίπεδο 
κατά τη διάρκεια του 2014, επωφελήθηκαν από τη στήριξη των γεωργικών συστημάτων. 
 
Οι εξαγωγές αλβανικών γεωργικών προϊόντων εδραιώνουν προοδευτική ανάπτυξη 
Τα Αλβανικά γεωργικά προϊόντα σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση των εξαγωγών του περασμένου 
έτους, διπλασιάζοντας τα οφέλη για την Αλβανική Οικονομία, σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν. 
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, κατά τη διάρκεια του 2014, οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων 
ανήλθαν σε 4,1 δισ. λεκ από 2,7 δισ. λεκ το 2013. Οι Αλβανικές εξαγωγές γεωργικών προϊόντων 
κυριάρχησαν στις αγορές του Κοσσυφοπεδίου, και είχαν ικανοποιητικές επιδόσεις σε αγορές των 
χωρών της περιοχής, όπως η Σερβία, η Βουλγαρία και το Μαυροβούνιο. Τα κύρια εξαγώγιμα προϊόντα 
ήταν λαχανικά, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που καλλιεργούνται σε θερμοκήπια. 
 
KfW παρέχει € 9,8 εκατ. για την αποκατάσταση των αγροτικών υποδομών 
Οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές ενέκριναν την Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Αλβανίας και της 
Γερμανικής Τράπεζας για την Ανάπτυξη, της KfW, στο πλαίσιο του προενταξιακού μηχανισμού 
χρηματοδοτικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανοίγοντας το δρόμο για τη χρηματοδότηση 
σχεδίου για συστήματα ύδρευσης αγροτικών περιοχών στην Αλβανία. Ο Διευθυντής του Αλβανικού 
Ταμείου Ανάπτυξης κ. Beci ανέφερε ότι ο γενικός στόχος του προγράμματος για τα συστήματα 
ύδρευσης αγροτικών περιοχών είναι η αποκατάσταση και η ανοικοδόμηση αγροτικών συστημάτων 
υδροδότησης και σε ορισμένες περιπτώσεις η κατασκευή αποχετευτικών συστημάτων, με στόχο τη 
βελτίωση της προσφοράς πόσιμου νερού για τον αγροτικό πληθυσμό σε διάφορες περιοχές της χώρας. 
Ο κ. Beci ανέφερε ότι το αγροτικό πρόγραμμα ύδρευσης είναι το προηγμένο στάδιο ενός 
προγενέστερου πιλοτικού προγράμματος που εφαρμόζεται σε πολλές συγκεκριμένες περιοχές. Το 
πρόγραμμα αυτό έρχεται σήμερα ως ένα πλήρες πακέτο χρηματοδότησης για επενδύσεις σε αγροτικές 
περιοχές σε όλη τη χώρα. Το έργο θα διαρκέσει περίπου 5 χρόνια και θα εξασφαλίσει την παροχή 
νερού σε περισσότερους από 75 χιλ. κατοίκους. 
 
Αλβανία – Κατάρ: Ανάπτυξη υδροπονικών θερμοκηπίων στην Αλβανία 
Κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Κατάρ, ο Υπουργός Γεωργίας, Διαχείρισης Υδάτων και Ανάπτυξης της 
Υπαίθρου κ. Panariti συναντήθηκε με τον Καταρινό Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Ahmed Amer Mohamed 
al-Humaidi. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, οι δύο Υπουργοί εξέφρασαν την ανάγκη 
εντατικοποίησης των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, συζήτησαν τρόπους για αύξηση της 
χρηματοδότησης για την ανάπτυξη υδροπονικών θερμοκηπίων, καθώς και για την καλλιέργεια 
λαχανικών σε άγονα εδάφη στην Αλβανία και επικεντρώθηκαν σε τρόπους για την αύξηση των 
επενδύσεων στον τομέα της αλιείας. Επίσης, ο κ. Panariti ζήτησε από τον Καταρινό ομόλογό του 
στήριξη στον καθαρισμό και τη συντήρηση των συστημάτων αποχέτευσης στην Αλβανία. Τέλος, ο κ. 
Panariti προσκάλεσε τον ομόλογό του στην Αλβανία, για την οριστικοποίηση και την υπογραφή της 
Συμφωνίας Συνεργασίας στους παραπάνω τομείς, η οποία έγινε δεκτή με ευχαρίστηση από τον κ. al-
Humaidi. 
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Υπογραφή Συμφωνίας για το άνοιγμα νέων Γραφείων του FAO, στην Αλβανία 
Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης των Υδάτων κ. Panariti υπέγραψε, στις 
18/3/2015, Συμφωνία με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) για τη 
δημιουργία νέου γραφείου του FAO στα Τίρανα. Μιλώντας κατά την τελετή υπογραφής στα Τίρανα, ο 
Περιφερειακός Αντιπρόσωπος του FAO για την Ευρώπη κ. Toni Alozi εξήρε τη Συμφωνία και 
υπογράμμισε το ρόλο του Γραφείου του FAO στην Αλβανία, όσον αφορά στην παροχή υποστήριξης και 
τεχνικής βοήθειας στον τομέα της γεωργίας, σύμφωνα με τις κλιματολογικές και τεχνολογικές εξελίξεις. 
Ο Α/Υπουργός Γεωργίας εξήρε τη βοήθεια του FAO για την ανάπτυξη της γεωργίας, εκφράζοντας 
επίσης την υποστήριξη της Αλβανικής Κυβέρνησης στο έργο του. 
 

1.6 Τουριστικός τομέας & Τομέας Περιβάλλοντος  

 

Υπογραφή συμφωνίας για την συνεργασία μεταξύ των Δήμων Ιωαννίνων και Fieri 
Συμφωνία συνεργασίας στους τομείς τουρισμού, εμπορίου, πολιτισμού, αθλητισμού και προστασίας 
φυσικής, πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς, υπεγράφη μεταξύ των δήμων Ιωαννίνων και Fieri, 
σύμφωνα με τον αλβανικό τύπο. Η εν λόγω συμφωνία συμπεριλαμβάνει μόνιμη συνεργασία ανάμεσα 
στους δύο Δήμους για κοινές δράσεις και αναπτυξιακά προγράμματα. Στην τελετή υπογραφής της 
Συμφωνίας στο Fieri, εκτός από τους δημάρχους κ. Μπαφτιάρ Ζέκιαϊ και κ. Θωμά Μπέγκα, μετείχε και ο 
Γενικός Διευθυντής των Σχέσεων της Μεσογείου για τον Τουρισμό, τον Πολιτισμό και τα Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα της Περιφέρειας της Πούλιας, κ. Bernardo Notarangelo.  
 
Προώθηση τουρισμού και ξένων επενδύσεων, μέσω νέων καταστημάτων αφορολόγητων ειδών   
Η Κυβέρνηση σχεδιάζει να αυξήσει τον αριθμό των καταστημάτων αφορολογήτων ειδών. Εκτός από τα 
ήδη υπάρχοντα καταστήματα στο διεθνές αεροδρόμιο, θα δημιουργούν νέα στους θαλάσσιους λιμένες 
και στα σημεία διέλευσης των συνόρων, σύμφωνα με αναφορά του Υπουργού Οικονομικών κ.Cani 
στην Επιτροπή Οικονομίας και Οικονομικών στην Αλβανική Βουλή, κατά την παρουσίαση των αλλαγών 
του Τελωνειακού Κώδικα. Σκοπός της κίνησης αυτής, η οποία προέκυψε κατόπιν αιτήματος της 
επιχειρηματικής κοινότητας και του αρμόδιου Υπουργείου για την Τουριστική Ανάπτυξη, είναι να 
προσελκύσει επενδυτές σε αυτόν τον τομέα, να βοηθήσει στη διατήρηση μετρητών σε ξένο νόμισμα στη 
χώρα, καθώς και να προωθήσει την ανταγωνιστική δύναμη των διεθνών θαλάσσιων λιμένων, 
αερολιμένων και τη διέλευση των συνόρων της Αλβανίας, σε σχέση με περιφερειακά και ευρωπαϊκά 
λιμάνια και τα αεροδρόμια. 
 
Ιταλία - Αλβανία: Συνεργασία στον τομέα του περιβάλλοντος 
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Koka, πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στη Ρώμη, μετά από 
πρόσκληση του Ιταλού ομόλογού του, κ. Gian Luca Galletti για να συζητήσουν τις δυνατότητες 
περαιτέρω συγκεκριμένης συνεργασίας, μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα του περιβάλλοντος. Κατά τη 
διάρκεια της συνάντησης, ο Υπουργός κ. Koka ενημέρωσε τον ομόλογό του για τα επιτεύγματα της 
αλβανικής Κυβέρνησης στον τομέα του περιβάλλοντος και για τις μελλοντικές προκλήσεις, ζητώντας 
παράλληλα τη στήριξη της Ιταλικής Κυβέρνησης στην πορεία της Αλβανίας προς την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Από την πλευρά του, ο Υπουργός κ. Galletti εξέφρασε τη πρόθεση να φροντίσει για την 
μεταφορά της ιταλικής τεχνογνωσίας και εμπειρίας στον τομέα του περιβάλλοντος και ιδίως στον τομέα 
της διαχείρισης των αποβλήτων. Ο κ. Koka ζήτησε από τον Ιταλό ομόλογό του να ενθαρρύνει Ιταλούς 
επενδυτές να επενδύσουν στον τομέα των αποβλήτων και τον αγροτουρισμό.  
 

 

1.7 Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομεία 

 

Στρογγυλή τράπεζα για την Ψηφιακή Μετάβαση στην Αλβανία  (Τίρανα, 17-18/03/2015) 
Πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα 20/3/2015, Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα «Ψηφιακή Επικοινωνία-
Μεγιστοποίηση της χρήσης του ραδιοφάσματος, Ευκαιρίες και Προκλήσεις», η οποία διοργανώθηκε 
από το Α/Υπουργείο Καινοτομίας και Δημόσιας Διοίκησης, υπό την αιγίδα του Αλβανού Π/Θ κ. Rama, 
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σε συνεργασία με την Ευρ. Επιτροπή και την εδώ Αντιπροσωπεία της ΕΕ, με τη χρηματοδότηση του 
ΤΑΙΕΧ (Technical Assistance and Information Exchange Instrument). Περισσότερες πληροφορίες είναι 
διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ:  
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=43637 
 

 

1.8 Τομέας Υγείας  

 

Η ΠΤ κατανέμει € 32.1 εκατ. για τη βελτίωση του συστήματος υγείας 
Η Παγκόσμια Τράπεζα θα βοηθήσει την Αλβανική Κυβέρνηση, μέσω ενός δανείου ύψους € 32.1 εκατ., 
για τη βελτίωση του συστήματος υγείας. Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Cani, και η Επικεφαλής του 
Γραφείου της Παγκόσμιας Τράπεζας στα Τίρανα, κα Sayed, υπέγραψαν, στις 24/3/2015, τη Συμφωνία 
δανείου που παρέχει την απαραίτητη χρηματοδότηση του έργου. Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί και 
από την Αλβανική Κυβέρνηση με € 4 εκατ., για τη χρηματοδότηση, του 37%, έργων φυσικής 
αποκατάστασης και βελτίωσης των υποδομών των νοσοκομείων, καθώς και στην πληρωμή των 
φορολογικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με το έργο. Σύμφωνα με τον Υπουργό κ. Cani, το έργο της 
βελτίωσης του συστήματος υγείας, συμβάλλει στην ενίσχυση της διαχείρισης και της διακυβέρνησης 
στα δημόσια νοσοκομεία, στη βελτίωση του τρόπου χρηματοδότησης της υγείας, στην υλοποίηση 
πληροφοριακών συστημάτων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας της 
υγειονομικής περίθαλψης στην Αλβανία. Tο πρόγραμμα έχει επίσης ως στόχο τη βελτίωση της 
παρακολούθησης και της διαχείρισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, με τη θέσπιση ενός 
ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης πληροφοριών για την υγεία (HMIS), καθώς και ένα σύστημα 
για τη διαχείριση του ιατρικού εξοπλισμού και της συντήρησης. Το έργο θα υλοποιηθεί από το 
Υπουργείο Υγείας και θα ολοκληρωθεί μέχρι 28 Φεβρουαρίου του 2021. 
 

1.9 Άλλες ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος 

 
Πρόσκληση σε Γερμανούς να επενδύσουν σε αφορολόγητες οικονομικές ζώνες  
Στις 26/3/2015, πραγματοποιήθηκε από τη Γερμανική Πρεσβεία στα Τίρανα, Επιχειρηματικό Φόρουμ με 
τίτλο "Αλβανία - Βόρεια Ρηνανία – Βεστφαλία, Ημέρα Διαλόγου». Συμμετείχε ο Υπουργός  Οικονομίας 
Ανάπτυξης, Τουρισμού, Εμπορίου και Ενέργειας κ. Ahmetaj, ο οποίος απευθυνόμενος στους Γερμανούς 
επιχειρηματίες ενημέρωσε ότι τον επόμενο μήνα, το Υπουργείο Οικονομίας θα ξεκινήσει τις διαδικασίες 
διαγωνισμού για την αφορολόγητη οικονομική ζώνη στην περιοχή Spitalle, στην παραλιακή πόλη του 
Δυρραχίου και κάλεσε τους Γερμανούς εκπροσώπους των επιχειρήσεων να επενδύσουν στις 
αφορολόγητες οικονομικές ζώνες της Αλβανίας. Ο επικεφαλής της γερμανικής επιχειρηματικής 
αντιπροσωπείας κ. Gunther HORZETZKY, Υφυπουργός του Υπουργείου Οικονομίας, Ενέργειας, 
Βιομηχανίας, Μικρών και Μεσαίων Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων του ομόσπονδου κρατιδίου 
της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, επαινώντας τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ των δύο 
χωρών, αναφέρθηκε στις αλβανικές εξαγωγές στη Γερμανία, οι οποίες περιλαμβάνουν κυρίως είδη 
ένδυσης, κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, μεταλλευμάτων, μετάλλων, χημικών κλπ. και τόνισε την 
ανάγκη για περαιτέρω ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών. Ο κ. 
HORZETZKY είπε ότι το ένα τρίτο των Αλβανών στη Γερμανία ζουν και εργάζονται στη Βόρεια 
Ρηνανία-Βεστφαλία, το πολυπληθέστερο κρατίδιο της Γερμανίας και είναι ένας παράγοντας για την 
περαιτέρω προώθηση και ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Στην ομιλία του, ο 
Γερμανός Πρέσβης στην Αλβανία κ. Helmut Hoffman σημείωσε ότι η Αλβανία προσφέρει πολλές 
οικονομικές και επενδυτικές ευκαιρίες, αλλά τόνισε ότι θα πρέπει να καλύπτονται και μια σειρά από 
υποχρεώσεις. Στο Φόρουμ συμμετείχαν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς 
όπως: ενέργεια, εμπόριο, βιομηχανία, εκπρόσωποι του γερμανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, καθώς 
και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Τιράνων. 
 
Αλλαγή ημερομηνίας εγγραφής των πωλήσεων και αγορών στα βιβλία  

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=43637
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Σύμφωνα με τροπολογία που εξέδωσε ο Υπουργός Οικονομικών (τροποποίηση Νο.6 από 30.1.2015 
«Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» και με ισχύ από 6 Φεβρουαρίου τ.ε.), η οποία έχει ήδη δημοσιευθεί 
στην Επίσημη Εφημερίδα, η προθεσμία για την κατάθεση των "Πωλήσεων και Αγορών στα Βιβλία» με 
το φορολογικό ηλεκτρονικό σύστημα έχει μετακινηθεί ορισμένες ημέρες νωρίτερα, ήτοι την 10η ημέρα 
κάθε μήνα (από την προηγούμενη προθεσμία που ήταν η 14η ημέρα). 

 
ΠΤ: Δάνεια για την διαχείριση των δημοσίων οικονομικών και για τη βελτίωση των  συνθηκών 
των Οδικών αξόνων και της Οδικής ασφάλειας στην Αλβανία 
Το Διοικητικό Συμβούλιο των Εκτελεστικών Διευθυντών του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας ενέκρινε, 
στις 28/3/2015, δύο σχέδια για την Αλβανία συνολικού ύψους € 265,9 εκατ. ($-ΗΠΑ 306,7. εκατ.).  
Το πρώτο, ύψους € 200 εκατ. ($-ΗΠΑ 226,7 εκατ.), αφορά στην Εγγύηση της Δημοσιονομικής 
Πολιτικής, και το δεύτερο, ύψους € 65.9 εκατ. ($-ΗΠΑ 80,0 εκατ.) στη συντήρηση, βάση 
αποτελεσμάτων, των οδικών δικτύων και των έργων ασφάλεια των δρόμων. Το πρώτο δάνειο αποτελεί 
ένα εμπορικό δάνειο και είναι το δεύτερο αυτού του είδους, που λαμβάνει η Αλβανία, προκειμένου να 
υποστηρίζει την ενίσχυση της διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών, τη συνέχιση της εκκαθάρισης 
των καθυστερούμενων οφειλών και την πρόληψη μελλοντικών καθυστερήσεων, την ενίσχυση της 
προετοιμασίας και της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τη αύξηση των εσόδων, τη μεταρρύθμιση του 
συνταξιοδοτικού συστήματος, καθώς και τη μείωση των δημοσιονομικών κινδύνων που προέρχονται 
από τον τομέα της ενέργειας.  
Το δεύτερο, το οποίο αφορά στη βελτίωση των οδικών δικτύων, βάση αποτελεσμάτων, αποσκοπεί στη 
συντήρηση και στη ασφάλεια των οδικών δικτύων, καθώς και την ενίσχυση βιώσιμων και αποδοτικών 
πρακτικών διαχείρισης και ασφάλειας των οδικών υποδομών προς όφελος των χρηστών του οδικού 
δικτύου. Το έργο αναμένεται να βελτιώσει την ασφάλεια των περίπου 1.334 χιλιομέτρων Εθνικών Οδών 
μεγάλου όγκου της Αλβανίας. Οι χρήστες του οδικού δικτύου σε όλη τη χώρα αναμένεται να 
επωφεληθούν από τη βελτίωση της συντήρησης του οδικού δικτύου, με την μείωση του χρόνου ταξιδιού 
και του κόστους λειτουργίας των οχημάτων, καθώς και με τη μείωση του κοινωνικού και οικονομικού 
κόστους που σχετίζεται με τα τροχαία ατυχήματα. 
Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι η Αλβανία εντάχθηκε στην Παγκόσμια Τράπεζα το 1991 και για συνολικά 
86 έργα, που περιλαμβάνουν πάνω από $-ΗΠΑ 2,4 δισ. πιστώσεων του IDA και  επιχορηγήσεων και 
δανείων της  IBRD, έχουν διατεθεί στη χώρα.  
 

 

2. Αλβανική οικονομία 
 
ΔΝΤ: Η Αλβανική οικονομία προβλέπεται να αυξηθεί κατά 3%, το 2015 
To Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), παρουσίασε τα συμπεράσματα της τέταρτης αποστολής 
επανεξέτασης του ΔΝΤ στην Αλβανία, την 17/3/2015, τονίζοντας ότι η οικονομία της Αλβανίας 
αναμένεται να συνεχίσει την μέτρια ανάκαμψή της και το 2015 προβλέπεται αύξηση της τάξης του 3%, 
παρά τις πρόσφατες πλημμύρες και την επιβράδυνση στον τομέα του πετρελαίου. Μιλώντας σε κοινή 
συνέντευξη τύπου, ο  Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας κ. Gent Sejko, ο Υπουργός Οικονομικών κ. 
Cani, ο Υπουργός Οικονομίας κ. Ahmetaj και ο Επικεφαλής της Αποστολής του ΔΝΤ στην Αλβανία, κ. 
Nadeem Ilahi, δήλωσαν ότι το Αλβανικό οικονομικό πρόγραμμα παραμένει σε καλό δρόμο και έχει 
εξελιχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας μεταξύ του ΔΝΤ και της Α/Κυβέρνησης. Οι 
δημοσιονομικές επιδόσεις, κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2014, ήταν, σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με 
τους στόχους του προγράμματος. Το ΔΝΤ συνέστησε τη συνέχιση της νομισματικής πολιτικής ως 
παράγοντα ώθηση για την ανάκαμψη, σύμφωνα και με την εντολή διατήρησης της σταθερότητας των 
τιμών της Τράπεζας της Αλβανίας. Η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της ενέργειας 
εκτιμήθηκε, επίσης, ως σύμπλεουσα με τα συμφωνηθέντα μέτρα. O κ. Ilahi εξήρε τη συνεργασία με τις 
αλβανικές Αρχές και τη δέσμευσή τους για μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος. Σύμφωνα με τον 
ίδιο, η παραγωγή παραμένει κατώτερη των δυνατοτήτων και το ποσοστό των μη-εξυπηρετούμενων 
δανείων εξακολουθεί να παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Ο επικεφαλής της Αποστολής του ΔΝΤ στην 
Αλβανία προέτρεψε την Α/Κυβέρνηση να πιέσει για την μεταρρύθμιση του τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας. Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Cani δήλωσε ότι η Οικονομία και τα οικονομικά της χώρας είναι 



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

Γραφείο ΟΕΥ  Πρεσβείας Τιράνων 
Ενημερωτικό Δελτίο Μαρτίου 2015  Σελίδα 13 από 17 

 

στο σωστό δρόμο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Κυβέρνηση εργάζεται για να μειώσει το δημόσιο χρέος και 
συνεχίζεται ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και παρατυπιών στην οικονομία.  
 
Ανεργία στην Αλβανία - δ’ τρίμηνο 2014 
Σύμφωνα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Αλβανίας (INSTAT), η ανεργία στην Αλβανία το δ’ 
τρίμηνο του 2014, έφτασε το 18% του ενεργού δυναμικού, σε σύγκριση με το 17,4%, το γ’ τρίμηνο της 
ίδιας χρονιάς. Η ανεργία στις ηλικίες 16-29 ετών, έφτασε το 33,9%, αυξημένη κατά 1,5% σε σχέση με το 
προηγούμενο τρίμηνο του ίδιου έτους, ενώ για τις ηλικίες από 30-64 ετών, έφτασε το 12,8%. Η ανεργία 
στους άνδρες είναι υψηλότερη από την ανεργία στις γυναίκες, 19,4% και 16,1% αντίστοιχα. 
 
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ): Ελαφρά αύξηση το Φεβρουάριο 2015 
Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή το Φεβρουάριο 2015, ήταν ελαφρώς αυξημένος σε σύγκριση με την 
αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, καθώς και σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2015. 
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η INSTAT, ο ρυθμός της ετήσιας μεταβολής του ΔΤΚ, τον 
Φεβρουάριο του 2015, εκτιμάται ότι ήταν 2,3%. Πριν από ένα χρόνο, η ετήσια μεταβολή του ΔΤΚ ήταν 
1,9%. Ο ετήσιος ρυθμός του ΔΤΚ για τον Φεβρουάριο, παρουσίασε αύξηση, κατά κύριο λόγο, εξ’ αιτίας 
της ομάδος «τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά», η οποία συνέβαλε κατά +1,88 ποσοστιαίες μονάδες, 
ενώ η ομάδα «αλκοολούχα ποτά και καπνός» συνεισέφερε +0,23 ποσοστιαίες μονάδες. Η ομάδα 
«εκπαιδευτικών υπηρεσιών» συνέβαλε κατά +0,15 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η ομάδα «ενοίκιο, νερό, 
τιμές καυσίμων και ενέργειας» συνεισέφερε κατά +0,12 ποσοστιαίες μονάδες. Επιπλέον, οι τιμές που 
συνδέονται με την επικοινωνία συνεισέφεραν κατά +0,10 ποσοστιαίες μονάδες και οι τιμές των ομάδων 
«μεταφορές» και «υγεία» σημείωσαν μειωμένη συμμετοχή κατά -0,20 και -0,15 ποσοστιαίες μονάδες, 
αντίστοιχα. 
 
Δείκτης Τιμών Παραγωγού (ΔΤΠ) – δ’ τρίμηνο 2014 
Κατά το δ’ τρίμηνο του 2014, ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού έφτασε 102,0% σε σύγκριση με το έτος 
βάσης (2010). Η ετήσια μεταβολή του δείκτη είναι -1,3%. Οι χαμηλότερες τιμές εμφανίσθηκαν στον 
τομέα "Ορυχεία και λατομεία" κατά 5,6% και στο τομέα «Βιομηχανία» κατά 0,7%. Σε σύγκριση με την 
αντίστοιχη περίοδο του 2013, οι τιμές των προϊόντων που προορίζονται για εξαγωγή αυξήθηκαν κατά 
0,3%, ενώ οι τιμές των προϊόντων που παράγονται και πωλούνται στην εγχώρια αγορά, μειώθηκαν 
κατά 2,1%. Η τριμηνιαία μεταβολή του δείκτη είναι -1,1%. Οι τιμές παραγωγού στον τομέα «Ορυχεία και 
λατομεία» μειώθηκε κατά 5,6%. Οι χαμηλότερες τιμές καταγράφηκαν σε προϊόντα εξόρυξης αργού 
πετρελαίου και φυσικού αερίου, κατά 7,9%. Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού μειώθηκε κατά 0,1% στον 
τομέα "Μεταποίηση". Οι τιμές μειώθηκαν κατά 1,9% στην κατασκευή των δερμάτινων προϊόντων, στην 
παραγωγή προϊόντων καπνού κατά 1,7% και στην παραγωγή προϊόντων οπτάνθρακα (κωκ) και 
διύλισης πετρελαίου κατά 1,0%. Ενώ οι τιμές των προϊόντων στην «Βιομηχανία τροφίμων» και στην 
«Μεταλλουργία» αυξήθηκαν κατά 0,8% και 1,4% αντίστοιχα. Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού για την 
εγχώρια αγορά έφθασε το 100,7%, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 1,7%, σε σύγκριση με το γ’ 
τρίμηνο του 2014 (2010 = 100). Οι χαμηλότερες τιμές καταγράφηκαν στον τομέα "Ορυχεία και λατομεία" 
κατά 6,1% και στο τομέα «Βιομηχανία» κατά 0,8%. Η Δείκτης Τιμών Εξαγωγών έφθασε το 104,5% 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,3%, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Αύξηση του δείκτη τιμών 
εξαγωγής κατά 0,5% παρουσίασε και ο τομέας της «Μεταποίηση». Επίσης, σημειώνουμε ότι η τιμή της 
αύξησης της παραγωγής τροφίμων ήταν κατά 0,8%. 
 
ΥΠΟΙΚ: 52.570 εκατ. λεκ τα έσοδα για το α΄ δίμηνο 2015  
Τα έσοδα που συγκεντρώθηκαν κατά το α’ δίμηνο του 2015 (Ιαν-Φεβ), εκτιμάται ότι ανέρχονται σε 
52.570 εκατ. λεκ, σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση σχετικά με τους δημοσιονομικούς δείκτες που 
δόθηκαν στην δημοσιότητα από το Α/Υπουργείο Οικονομικών, τα έσοδα αυτά αποτελούν το 13% του 
συνόλου των εσόδων που προβλέπεται να εισπραχθούν το 2015. Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος 
έτους, η Κυβέρνηση προγραμματιζεί να συλλέξει 414.470 εκατ. λεκ. Τα έσοδα που προκύπτουν κατά 
την περίοδο αυτή, εκτιμάται ότι είναι κατά 173 εκατ. λεκ υψηλότερα από ό,τι τους πρώτους 2 μήνες, του 
2014, όπου τα έσοδα ήταν 52,397 εκατ. λεκ. Εν τω μεταξύ, το σύνολο των δαπανών για την περίοδο 
των 2 πρώτων μηνών του 2015 εκτιμώνται σε 57,244 εκατ. λεκ και το έλλειμμα σε 4,674 εκατ. λεκ. 



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

Γραφείο ΟΕΥ  Πρεσβείας Τιράνων 
Ενημερωτικό Δελτίο Μαρτίου 2015  Σελίδα 14 από 17 

 

 
Αύξηση εμπορικού ελλείμματος, το Φεβρουάριο, εξ’ αιτίας αύξησης των εισαγωγών  
Σύμφωνα με στοιχεία της INSTAT, το εμπορικό έλλειμμα της Αλβανίας έφτασε περίπου στα 21 δισ. λεκ, 
τον Φεβρουάριο τ.ε. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,9%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 
2014 και 20%, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2015. Οι αυξανόμενες εισαγωγές σε διάφορα προϊόντα, 
συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων διατροφής και οι ασταθείς εξαγωγές έχουν αυξήσει το έλλειμμα 
του εμπορικού ισοζυγίου. Σύμφωνα με την INSTAT, οι εισαγωγές αποτιμώνται σε 39 δισ. λεκ το 
Φεβρουάριο τ.ε., σημειώνοντας μείωση της τάξης του 1,1%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 
2014 και αύξηση 10%, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα Ιανουάριο τ.ε.. Οι συνολικές εισαγωγές 
μειώθηκαν αντίστοιχα κατά 37,3% και 8,9%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου 
έτους. Οι εισαγωγές στις ομάδες προϊόντων «Μηχανήματα, εξοπλισμός και ανταλλακτικά» και 
«Τρόφιμα, ποτά και καπνός» αυξήθηκαν το Φεβρουάριο τ.ε. κατά 15,8% και 15,4% αντίστοιχα. 
Σύμφωνα με την INSTAT, το εμπόριο με τις χώρες της ζώνης του Ευρώ αντιπροσωπεύει το 64,1% του 
συνόλου των ανταλλαγών. Οι κύριοι εμπορικοί εταίροι παραμένουν η Ιταλία (39,1%), η Κίνα (7,6%), 
Ελλάδα και (6,3%), η Γερμανία (5,6%). 
 
 

3. Ευρωπαϊκή προοπτική 
 

Επίσκεψη του Α/ΥΠΕΞ κ. Bushati στις Βρυξέλλες 
Στις 4/3/2015, ο A/ΥΠΕΞ κ. Bushati, παρουσίασε, στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την πορεία της SEECP κατά την διάρκεια της αλβανικής Προεδρίας. Η 
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκτίμησε θετικά τον ρόλο της 
Αλβανίας για την Υπουργική συνάντηση που έλαβε χώρα στα Τίρανα, στις 23-24 Φεβρουαρίου τ.ε. και 
τις κοινές δηλώσεις που υπεγράφησαν, για το θέμα της τρομοκρατίας. Στη συνέχεια, ο Α/ΥΠΕΞ 
συναντήθηκε με τον Επίτροπο για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και Διαπραγμάτευσης της 
Διεύρυνσης, κ. Johannes Hahn, καθώς και με τον Ευρωβουλευτή κ. Eduard Kukan. Στο επίκεντρο της 
συνάντησης με τον κ. Hahn ήταν η Βαλκανική συνεργασία στο πλαίσιο της Διαδικασίας του Βερολίνου 
και οι προετοιμασίες για την Συνδιάσκεψη της Βιέννης, η οποία είναι προγραμματισμένη για τον 
Αύγουστο του 2015. Ο Επίτροπος κ. Hahn επιβράβευσε την πορεία της χώρας στον τομέα των 
μεταρρυθμίσεων και τον εποικοδομητικό ρόλο της στο πλαίσιο της Βαλκανικής συνεργασίας. Επίσης, ο 
κ. Hahn επιβεβαίωσε την υποστήριξη στην Αλβανία κατά την διαδικασία της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης, η οποία εξαρτάται από την εφαρμογή και τη σταθερότητα των μεταρρυθμίσεων. Από 
πλευράς του, ο Α/ΥΠΕΞ επισήμανε ότι η Αλβανία χρειάζεται τη συνδρομή της ΕΕ, ώστε να επωφεληθεί 
από την επικράτηση της πολιτικής βούλησης στα Δυτικά Βαλκάνια για την υλοποίηση των Βαλκανικών 
προγραμμάτων, τα οποία σχεδιάστηκαν στο Βερολίνο τον περασμένο χρόνο και πρόσθεσε ότι θεωρεί  
απαραίτητη την υποστήριξη και την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προετοιμασία της 
Συνδιάσκεψης της Βιέννης τον Αύγουστο». Τέλος, στις 24 Μαρτίου 2015, στα Τίρανα διεξήχθη η 
συνάντηση Διαλόγου Υψηλού Επιπέδου Αλβανίας-ΕΕ. 
 

 

4. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 
 
Αλβανία - Βουλγαρία δεσμεύονται να ενισχύσουν την οικονομική συνεργασία 
Ο Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης, Τουρισμού, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας κ. Ahmetaj και ο 
Υπουργός Μεταφορών, Τεχνολογίας, Πληροφοριών και Επικοινωνιών της Βουλγαρίας κ. Ivaylo 
Moskovski υπέγραφαν στις 20/3/2015, στα Τίρανα, Πρωτόκολλο Συνεργασίας, στο πλαίσιο της 6ης 
Συνόδου της Αλβανο-Βουλγαρικής Επιτροπής Οικονομικής και Εμπορικής Συνεργασίας. Σε συνέντευξη 
τύπου, μετά την τελετή υπογραφής, οι δυο Υπουργοί υπογράμμισαν τη σημασία διεύρυνση της 
διμερούς οικονομικής συνεργασίας και την αναγκαιότητα εκτέλεσης του εν λόγω πρωτοκόλλου. Επίσης, 
αναφέρθηκαν στις περιφερειακές συγκοινωνιακές συνδέσεις στο πλαίσιο της ΕΕ και της διαδικασίας 
του Βερολίνου, η οποία έχει να κάνει με το συντονισμό των έργων στην ευρύτερη περιοχή. Ιδιαίτερη 
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μνεία έγινε για τον Διάδρομο 8 και τη σημασία του για τη σύνδεση των δυο χωρών, για την οδό Arber, 
την εθνική οδό που θα συνδέσει την Αλβανία με την ΠΓΔΜ, καθώς και την σύνδεση των Αλβανικών 
λιμένων με τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας.  Ειδικώτερα ο κ. Ahmetaj εξέφρασε την πεποίθηση ότι η 
Αλβανία μπορεί να διδαχθεί από την Βουλγαρία, η οποία ως μέλος της ΕΕ, γνωρίζει περισσότερα για 
τις πολιτικές ανάπτυξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), την προώθηση της καινοτομίας, 
την ανταγωνιστικότητα και την προστασία των καταναλωτών. Από την πλευρά του, ο Βούλγαρος 
Υπουργός επανέλαβε το γεγονός ότι οι δύο χώρες θα πρέπει να αναπτύξουν κοινά σχέδια. Σύμφωνα με 
τον ίδιο, οι Βούλγαροι επενδυτές θα διερευνήσουν τρόπους για να επενδύσουν σε ελεύθερες 
οικονομικές ζώνες της Αλβανίας, και ανέφερε ότι ενδιαφέρονται για τη συνεργασία στον τομέα του 
τουρισμού. Επιβεβαίωσε επίσης τη δέσμευση της χώρας του να στηρίξει την Αλβανία στην πορεία της 
προς την ένταξη στην ΕΕ. 
 
Αλβανία - Τουρκία, Εμπορικές ανταλλαγές –  Ιανουάριος 2015 
Οι εμπορικές ανταλλαγές της Αλβανίας με την Τουρκία εμφανίζονται αυξημένες τον Ιανουάριο του 2015. 
Σύμφωνα με την INSTAT, ο όγκος των συναλλαγών με την Τουρκία αντιπροσωπεύει το 7,9% του 
συνολικού εμπορίου. Ο όγκος εμπορίου για την περίοδο αυτή έφτασε τα 4.135. εκατ. λεκ,` ενώ σε 
σύγκριση με ένα χρόνο πριν, που ήταν 1.534 εκατ. λεκ. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Αλβανικής 
Στατιστικής Υπηρεσίας (INSTAT), οι εξαγωγές κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου εκτιμώνται σε 
1.321 εκατ λεκ, με αύξηση 1.168 εκατ. λεκ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου 
έτους. Εν τω μεταξύ, τον Ιανουάριο του 2014, οι εξαγωγές ανήλθαν σε 153 εκατ. λεκ. Τα στοιχεία 
δείχνουν ότι η Τουρκία έχει μια σημαντική αγορά για την εισαγωγή διαφόρων προϊόντων στην Αλβανία. 
Τον Ιανουάριο του 2015 εμπορεύματα αξίας των 2.814 εκατ. λεκ εισήχθησαν από την Τουρκία. Ενώ 
κατά την ίδια περίοδο του 2014, τα εισαγόμενα αγαθά από την Τουρκία έφτασαν τα 2.439 εκατ. λεκ. 
 
Αλβανία - Ιταλία, Ελαφρά μείωση των εμπορικών ανταλλαγών τον Ιανουάριο 2015 
Οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Αλβανίας και Ιταλίας μειώθηκαν ελαφρώς τον Ιανουάριο του 2015, σε 
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Σύμφωνα με έκθεση της INSTAT για το 
εξωτερικό εμπόριο, οι εμπορικές συναλλαγές με την Ιταλία, κατά τον πρώτο μήνα του τρέχοντος έτους, 
έχουν αποτιμηθεί σε 19.045 εκατ. λεκ, καταγράφοντας μείωση σε σύγκριση με τα 22.193 εκατ. λεκ, κατά 
τη διάρκεια της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους. Τα στοιχεία INSTAT δείχνουν ότι η 
Ιταλία παραμένει ο κύριος εμπορικός εταίρος της Αλβανίας, αντιπροσωπεύοντας το 36,2% των 
συνολικών εμπορικών συναλλαγών της χώρας. Τα περισσότερα εισαγόμενα προϊόντα από την Ιταλία 
ανήκουν στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και υποδηματοποιεία και σε αξία φτάνουν το ποσό των 
6.128.εκατ. λεκ, και ακολουθούν οι εισαγωγές εξοπλισμού, μηχανημάτων και ανταλλακτικών για τις νέες 
βιομηχανίες και για την ανανέωση των υπαρχόντων μηχανημάτων που αγοράζονται από Αλβανούς και 
Ιταλούς ιδιώτες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Αλβανία. Εν τω μεταξύ, οι Αλβανικές 
εξαγωγές προς την Ιταλία, τον Ιανουάριο του 2015, εκτιμώνται σε αξία στα 9.588 εκατ. λεκ, έναντι των 
11.748 εκατ. λεκ, κατά την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. 
 
Αλβανία - Ελβετία, Επιχορήγηση € 6,6 εκατ. για υποδομές φυσικού αερίου   
Η Ελβετική Κυβέρνηση πρόκειται να παράσχει, μέσω του Υφυπουργείου Οικονομικών Υποθέσεων, 
επιχορήγηση € 6,6 εκατ. για την υποστήριξη του έργου της δημιουργίας ικανοτήτων για μεγάλα έργα 
υποδομών φυσικού αερίου στην Αλβανία. Η Συμφωνία επιχορήγησης υπεγράφη στα Τίρανα, στις 
18/3/2015, από την Πρέσβη κα Beatrice Maser, Επικεφαλής της Ελβετικής Γραμματείας Οικονομικών 
Υποθέσεων, τον Υπουργός Ενέργειας και Βιομηχανίας, κ. Gjiknuri και τον Υπουργό Οικονομικών κ. 
Cani. Ο κ. Gjiknuri δήλωσε ότι η ελβετική οικονομική βοήθεια είναι μια πολύ σημαντική συμβολή στην 
οικοδόμηση εγχώριων δυνατοτήτων και την ανάπτυξη των μεγάλων έργων υποδομής φυσικού αερίου 
στη χώρα και εξέφρασε επίσης τη δέσμευση για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελβετική 
Κυβέρνηση στον τομέα της ενέργειας και ιδίως της ενεργειακής απόδοσης. Από την πλευρά της, η κα 
Maser επιβεβαίωσε ότι η Κυβέρνηση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας θα υποστηρίξει την Α/Κυβέρνηση 
και σε άλλους τομείς, τονίζοντας ότι χρειάζεται να γίνουν περισσότερα για να βελτιωθεί η νομοθεσία 
της χώρας, που αποτελεί εξ αλλού μία από τις πέντε βασικές συστάσεις που περιλαμβάνονται στην 
έκθεση προόδου της ΕΕ, για την Αλβανία. Στην ομιλία του, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Cani 
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υπογράμμισε ότι η επιχορήγηση €6,6 εκατ. θα βοηθήσει την Αλβανία στην επέκταση της χρήσης του 
φυσικού αερίου στη χώρα. Η Ελβετία έχει υποστηρίξει την Αλβανία στην ανάπτυξη ενός μεγάλου 
αριθμού άλλων έργων αξίας άνω των € 77 εκατ. 
 

Αλβανία – Κόσσοβο, Συνάντηση Υπουργών Οικονομικών  
Ο A/Υπουργός Οικονομικών της Cani, υποδέχθηκε τον ομόλογό του από το Κόσοβο, k. Αμπντουλάχ 
Χότι. Η συνάντηση επικεντρώθηκε στη λεπτομερή συζήτηση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών 
στον τομέα των εμπορικών συναλλαγών, της διευκόλυνσης των τελωνειακών διαδικασιών και στις δύο 
πλευρές των συνόρων και σε άλλα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Οι δύο ΥΠΟΙΚ συμφώνησαν για 
την υπογραφή διμερούς Συμφωνίας, για κοινή Τελωνειακή Υπηρεσία μεταξύ Αλβανίας και Κοσσόβου. 
Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης τα προβλήματα που προκύπτουν από την διασυνοριακή 
συνεργασία και σε αυτό το πλαίσιο συμφωνήθηκε η συγκρότηση κοινής ομάδας εργασίας που θα 
εξετάσει την ομογενοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών αλλά και της τελωνιακής νομοθεσίας 
γενικότερα. 
 
 

5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος   
 
Κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο για στρατηγικές επενδύσεις 
Στο πλαίσιο προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων στην Αλβανία, η Α/Κυβέρνηση κατέθεσε στις 
αρχές Απριλίου τ.ε. σχέδιο νόμου για στρατηγικές επενδύσεις. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο 
προβλέπονται έξι στρατηγικοί τομείς: ενέργεια και εξόρυξη, μεταφορές, υποδομές ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και αστικά απόβλητα, τουρισμός, γεωργία και αλιεία, ενώ προβλέπονται ακόμη 
επενδύσεις σε οικονομικές περιοχές και περιοχές προτεραιότητας. Το ύψος μιας επένδυσης για να 
θεωρείται στρατηγική θα πρέπει να κυμαίνεται από € 1 – 100 εκατ. ανάλογα με τον τομέα, που αφορά η 
επένδυση. Οι επενδύσεις ύψους €100 εκατ. και άνω θεωρούνται στρατηγικές, ανεξαρτήτως τομέα. Η 
Αλβανική Κυβέρνηση θεωρεί ότι ο νόμος για τις στρατηγικές επενδύσεις θα δώσει ώθηση στην 
ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων στην Αλβανία και θα συμβάλλει, επίσης, σημαντικά στην προσέλκυση 
ξένων επενδύσεων σε βασικούς τομείς της οικονομίας, καθώς προβλέπονται ταχείς διαδικασίες, 
προκειμένου να επιταχυνθούν τα πολυάριθμα γραφειοκρατικά στάδια.  
 
Επαναφορά των επιδομάτων του ΟΓΑ σε υπερήλικες ομογενείς 
Σύμφωνα με τις τοπικές εφημερίδες επαναφέρεται το επίδομα για τους υπερήλικες άνω των 67 ετών, 
από την Αλβανία και τις πρώην δημοκρατίες της Σοβιετικής Ένωσης, το οποίο είχε διακοπεί το 2013. Η 
συγκεκριμένη ανακοίνωση έγινε στη Βουλή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης, 
Δημήτρη Στρατούλη, οποίος τόνισε ότι η ελληνική Κυβέρνηση, μέσα σε ενάμιση μήνα, θα καταθέσει στη 
Βουλή νομοσχέδιο το οποίο θα επαναφέρει τα επιδόματα των € 360 σε ηλικιωμένους, άνω των 67 ετών, 
οι οποίοι δεν ήταν ασφαλισμένοι. Στο νομοσχέδιο θα περιλαμβάνονται 17 χιλ. άτομα της Εθνικής 
Ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία και περίπου 14 χιλ. ομογενείς από τις χώρες της πρώην 
Σοβιετικής Ένωσης 
 
 

6. Εκδηλώσεις και εκθέσεις στην Αλβανία   

Επιχειρηματική αποστολή του Επιμελητηρίου Κοζάνης στα Τίρανα (26-27/3/2015)-Αποτελέσματα 
Ολοκληρώθηκε, με απόλυτη επιτυχία, η διοργάνωση της επιχειρηματικής αποστολής του Επιμελητηρίου 
Κοζάνης, στα Τίρανα, στις 26-27/03/2015, η οποία περιελάμβανε ειδική ενημερωτική εκδήλωση, 
υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Τιράνων, Β2Β 
συναντήσεις, καθώς και επισκέψεις των ελληνικών επιχειρήσεων σε δύο Διεθνείς Εκθέσεις. 
Περισσότερες πληροφορίες, video και φωτογραφικό υλικό είναι διαθέσιμα στον ακόλουθο σύνδεσμο, 
στην ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ: 
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=43579 

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=43579
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«Albania Oil, Gas & Energy Summit 2015», 17-18 Μαρτίου 2015 
Πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα 17 και 18 τ.μ. το συνέδριο «Albania Oil, Gas & Energy 2015 Summit», 
υπό την αιγίδα του Αλβανικού Υπουργείου Ενέργειας και Βιομηχανίας και του Εθνικού Οργανισμού 
Εθνικών Πόρων της Αλβανίας (AKBN), με τη συμμετοχή του Αλβανού πρωθυπουργού κ. Rama. Το 
συνέδριο, το οποίο  διοργανώθηκε από την εταιρεία IRN (International Research Network), εστίασε 
στην ανάλυση και τις προσεχείς εξελίξεις του τομέα της ενέργειας και του φυσικού αερίου στην 
Αλβανία. Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο, το οποίο  προσέλκυσε την προσοχή πολλών 
μεγάλων εταιρειών του χώρου όπως SOCAR, Shell, BP, Exxon Mobil, Anadarko, ENI, Fluxis, NIS and 
Repsol, Anadarko, Banker Petroleum Ltd, Petromanas Energy, ΤΑΡ, Eagle LNG, καθώς και  των 
ελληνικών εταιρειών Polyeco και Management Force, είναι διαθέσιμες στο ακόλουθο σύνδεσμο, στην 
ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ:  
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=43636 

Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας το 6ο Συνέδριο «INFOCOM» (12 Μαΐου 2015)  
Στα Τίρανα, στις 12 Μαΐου τ.έ, πρόκειται να διοργανωθεί το καθιερωμένο Συνέδριο INFOCOM, υπό την 
αιγίδα της Πρεσβείας της Ελλάδος στα Τίρανα, το οποίο επικεντρώνεται στον τομέα της πληροφορικής 
και των επικοινωνιών, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως υποδομές, δίκτυα πρόσβασης και 
συνδεσιμότητα, εφαρμογές και νέα προϊόντα, ασφάλεια των συναλλαγών, απελευθέρωση και ρύθμιση 
της αγοράς κλπ. Περισσότερες πληροφορίες στο ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.infocomalbania.com/ 

Αναβολή Διεθνούς Έκθεσης «Beauty Balkan 2015» 
Η προγραμματισμένη, για τις 17 - 18 Απριλίου τ.ε., Διεθνής Έκθεση «Beauty Balkan 2015», 
αναβάλλεται, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της διοργανώτριας εταιρείας «New Genesis».  

Μετάθεση ημερομηνίας της Έκθεσης «High Tech Show» για 11-13 Μαΐου 2015 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εθνικού Κέντρου Εκθέσεων η Έκθεση «High Tech Show», δεν θα 
πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο τ.ε., όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί, αλλά από 11 έως 13 Μαΐου τ.ε., 
προκειμένου να συμπέσει με την Εβδομάδα της Καινοτομίας (11-15/5/2015) στην Αλβανία. Κύριος 
στόχος της έκθεσης είναι η παρουσίαση και προώθηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, 
ιδιωτικών και δημόσιων φορέων, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Τεχνολογίας Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών. Η Έκθεση θα λάβει χώρα στον εκθεσιακό χώρο EXPO Center στα Τίρανα. 
Ενημερωτικό φυλλάδιο της έκθεσης έχει αναρτηθεί στο σύνδεσμο της ιστοσελίδας του Γραφείου ΟΕΥ:  
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=43612 

Αναβολή της Τουριστικής Έκθεσης για τα Δυτικά Βαλκάνια 
Η προγραμματισμένη, για τις 24 - 27 Απριλίου τ.ε., τουριστική Έκθεση για τα Δυτικά Βαλκάνια  
αναβάλλεται, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της διοργανώτριας εταιρείας «ALBEXPO GROUP».  
 
 
Η Προϊσταμένη 
 
 
 
Παγώνα Λάρδα 
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