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1. Επιχειρηματική δραστηριότητα
1.1 Ενέργεια και Ορυκτά
Αύξηση τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για μερίδα επιχειρήσεων
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιχείρησης Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας της Αλβανίας, OSHEE, το κόστος της
ηλεκτρικής ενέργειας για ορισμένες επιχειρήσεις θ’ αυξηθεί, όπως προβλέπει πρόσφατη απόφαση της
Ανεξάρτητης Αρχής Ενέργειας (ERE). Σύμφωνα με την απόφαση, οι επιχειρήσεις των οποίων η παροχή είναι
μέσης τάσης, αλλά πληρώνουν για χαμηλής τάσης παροχή, θα πληρώνουν 12,4 Λεκ/kWh, ήτοι 12,7%
περισσότερο από την τιμή ενέργειας για τις λοιπές επιχειρήσεις.
Υπό έλεγχο η αλλαγή ιδιοκτησίας σε επενδύσεις στην ενέργεια
Σύμφωνα με απόφαση της Αλβανικής Αρχής Ενέργειας (ERE), η αλλαγή ιδιοκτησίας περιουσιακών στοιχείων
για επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας θα υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση από την ERE. Η απόφαση αφορά
σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, οι οποίοι επιθυμούν να μεταβιβάσουν περιουσιακά
στοιχεία της παραγωγής, μεταφοράς ή διανομής ενέργειας, αξίας άνω των 150 εκατ. Λεκ (περίπου 1,1, εκατ. €)
ή ισχύος από 5 MW και άνω. Αν η μεταβίβαση αφορά παρόχους με εγκατεστημένη ισχύ κάτω από 1 MW,δεν
απαιτείται η έγκριση της ERE.
Αποτελέσματα Εταιρείας Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας - α΄ εξάμηνο 2016
Η αλβανική Εταιρεία Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (OSHEE) παρουσίασε τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου
2016, με σημαντικότερη την μείωση των απωλειών ενέργειας κατά 3,3%. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι απώλειες
ανήλθαν σε 28,86%, χαμηλότερες από τις προβλέψεις που εκτιμούσαν ότι θα ανέλθουν σε 29,09%.
Ικανοποιητικά είναι, επίσης, τα στοιχεία στον τομέα των εισπράξεων, οι οποίες ξεπέρασαν τις προβλέψεις των
29,2 δισ. Λεκ. Συγκεκριμένα, οι εισπράξεις ανήλθαν σε 30,8 δισ. Λεκ, εκ των οποίων τα 28,8 δισ. Λεκ
εισπράχθηκαν για τρέχοντες λογαριασμούς, ενώ 2 δισ. Λεκ αφορούσαν σε προηγούμενες οφειλές, για τις οποίες
έχουν υπογραφεί συμφωνίες ρύθμισης. Σημειώνεται ότι, έχουν συναφθεί 433.971 συμφωνίες για ρύθμιση
προηγουμένων οφειλών, εκ των οποίων οι 414.589 αφορούν σε οικιακούς καταναλωτές.
Εγκαίνια Υδροηλεκτρικού Σταθμού RAPUN 3&4
Στις 2 Αυγούστου 2016, εγκαινιάστηκε ο Υδροηλεκτρικός Σταθμός RAPUN 3&4, στον κάτω ρου του ποταμού
Ραπούν, στην περιοχή του Ελμπασάν. Η επένδυση υλοποιήθηκε από την Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη Εκκλησία της
Αλβανίας, με σκοπό την ενίσχυση του έργου της Εκκλησίας με τα έσοδα που θα προκύψουν. Η εγκατεστημένη
ισχύς του σταθμού είναι 9,9 MW και η ετήσια παραγωγή ενέργειας εκτιμάται σε 42,94 GWh. Η τεχνολογία του
εν λόγω έργου χρησιμοποιείται για πρώτη φορά στην Αλβανία και είναι ειδική για ορεινά ποτάμια. Το νερό περνά
μέσα από τον ταμιευτήρα και μέσω της υπό πίεση σήραγγας διοχετεύεται άμεσα στους τρεις (3) υδροστρόβιλους
τύπου Frencis, που είναι εγκατεστημένοι στο κτίριο του σταθμού.
Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου στην Αυλώνα
Σύμφωνα με ανακοίνωση του α/Υπουργείου Ενέργειας και Βιομηχανίας, η εταιρεία «Novosel Photovoltaic Power
Plant Sh.p.k.» πρόκειται να κατασκευάσει φωτοβολταϊκό πάρκο, στην περιοχή Novosel της Αυλώνας. Το πάρκο
θα κατασκευασθεί σε έκταση 154,59 εκταρίων και θα είναι δυναμικότητας 50MW. Το ύψος της επένδυσης
εκτιμάται στα 72 εκατ. €.
Υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης για την κατασκευή του αγωγού ΙΑΡ
Στο περιθώριο σχετικού Φόρουμ που πραγματοποιήθηκε στην Κροατία στις 25 και 26 Αυγούστου τ.έ., η Αλβανία,
το Μαυροβούνιο, η Κροατία και η αζέρικη εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου SOCAR υπέγραψαν Μνημόνιο
Κατανόησης για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου Ιονίου - Αδριατικής (ΙΑΡ). Είχε προηγηθεί η
υπογραφή κοινής δήλωσης για τον ΙΑΡ από την Αλβανία, την Κροατία και το Μαυροβούνιο, το 2007 και
Μνημονίου Κατανόησης για τον ΤΑΡ και τον ΙΑΡ από την Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία και το
Μαυροβούνιο, τον Μάιο 2013. Ο Υπουργός Οικονομίας του Μαυροβουνίου, κ. Vladimir Kavaric τόνισε ότι, η
Κυβέρνησή του επιθυμεί την τάχιστη υλοποίηση του έργου. Ο ομόλογός του από την Κροατία, κ. Tomislav
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Panenic σημείωσε ότι ο αγωγός ΙΑΡ θα συνεισφέρει στην ενεργειακή σταθερότητα της περιοχής και θ’ ανοίξει
τον δρόμο για την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της
SOCAR συμπλήρωσε ότι ο ΙΑP κατέχει σημαντικό ρόλο στη στρατηγική της εταιρείας. Ο TAP χαιρέτισε την
υπογραφή του ΜoU και σύμφωνα με δήλωση του Διεθύνοντα Συμβούλου του, κ. Ian Bradshaw, ο TAP διατηρεί
τη δέσμευσή του να διευκολύνει τη διασύνδεση μεταξύ κομβικών ενεργειακών υποδομών στην περιοχή,
συμπεριλαμβανομένου του Αγωγού Ιονίου-Αδριατικής (ΙΑΡ) και του Διασυνδετήριου Αγωγού ΕλλάδαςΒουλγαρίας (IGB). Τον Ιανουάριο του 2014, ο TAP υπέγραψε Μνημόνιο Κατανόησης και Συνεργασίας (MoUC)
με την ICGB, την εταιρεία που υλοποιεί τον αγωγό IGB, αναπτύσσοντας συνεργασία σε τεχνικό επίπεδο για τη
διασύνδεση των δύο συστημάτων. Ο αγωγός ΙΑΡ θα συνδέσει το Φιέρι της Αλβανίας με το Σπλιτ της Κροατίας,
θα είναι μήκους 516 χλμ. και δυναμικότητας 5 δισ. κυβ. μέτρων, ετησίως.

1.2 Κλάδος κατασκευών και Real Estate
Αύξηση στις τιμές κατοικιών κατά το β΄ τρίμηνο 2016
Σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας, ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών
στην πόλη των Τιράνων συνέχισε την αυξητική τάση που είχε από τα μέσα του 2015, καταγράφοντας αύξηση
5,2%. Κατά το α΄ τρίμηνο 2016, ο Δείκτης είχε αυξηθεί κατά 11,2%. Από την άλλη πλευρά, οι τιμές των ενοικίων
ακολουθούν πτωτική τάση, καταγράφοντας μείωση -10%, κατά το β΄ τρίμηνο 2016. Η αύξηση των τιμών αγοράς
συνδέεται με το αυξημένο ενδιαφέρον επενδύσεων στο real estate, καθώς τα επιτόκια στην τραπεζική αγορά
παραμένουν χαμηλά.

1.3 Τραπεζικός & Ασφαλιστικός Τομέας
Παρουσίαση του Αλβανικού Τραπεζικού Συστήματος, β΄ τρίμηνο 2016
Σύμφωνα με στοιχεία της Αλβανικής Ένωσης Τραπεζών (ΑΑΒ), κατά το β΄ τρίμηνο 2016, το συνολικό ενεργητικό
των 16 τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην Αλβανία ανέρχεται σε 1.369.667.285.183 Λεκ (9,99 δισ. €). Οι
τρεις ελληνικές τράπεζες κατέχουν το 13,83% του συνόλου του ενεργητικού, με την Tirana Bank να κατέχει το
5,82%, η Alpha Bank 5,16% και η NBG 2,85%. Το μεγαλύτερο μερίδιο, ως προς το ενεργητικό, κατέχει η BKT με
26,25% και ακολουθεί η Raiffeisen Bank με 20,02%, η Credins με 11,17% και η Intesa San Paolo Bank με 11,10%.
Ως προς τα δάνεια, οι τρεις ελληνικές τράπεζες κατέχουν το 16,54% του συνόλου, με την Tirana Bank να κατέχει
το 5,87%, η Alpha Bank 5,82% και η NBG 4,86%. Το μεγαλύτερο μερίδιο, ως προς τα δάνεια, κατέχει η BKT με
20,69% και ακολουθεί η Raiffeisen Bank με 19,46% και η Credins με 15,62%. Ως προς τις καταθέσεις, οι τρεις
ελληνικές τράπεζες κατέχουν το 13,28% του συνόλου, με την Tirana Bank να κατέχει το 5,74%, η Alpha Bank
5,04% και η NBG 2,50%. Το μεγαλύτερο μερίδιο, ως προς τις καταθέσεις, κατέχει η BKT με 25,34% και ακολουθεί
η Raiffeisen Bank με 20,81%, η Credins με 11,82% και η Intesa San Paolo Bank με 10,94%. Οι τρεις ελληνικές
τράπεζες, κατά το β΄ τρίμηνο 2016, δεν καταγράφουν καθαρά κέρδη και τόσο η απόδοση του ενεργητικού (ROA),
όσο και των ιδίων κεφαλαίων (ROE) είναι αρνητικές. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι οι ελληνικές τράπεζες κατέχουν
το 19,84% των καταστημάτων εμπορικών τραπεζών στην χώρα και απασχολούν το 16,74% των
τραπεζοϋπαλλήλων.
Αυξήσεις στα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα στην υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων
Σύμφωνα με τα στοιχεία που διατηρεί η α/Χρηματοοικονομική Αρχή Εποπτείας (AMF), παρατηρείται αύξηση στα
ασφάλιστρα της υποχρεωτικής ασφάλισης οχημάτων, που συνάπτονται μετά την 23η Αυγούστου 2016. Η μέση
αύξηση των ασφαλίστρων για τις κατηγορίες οχημάτων (λαμβάνοντας υπόψη το φόρο επί των ακαθάριστων
ασφαλίστρων) είναι της τάξης του 20%, ενώ η πραγματική αύξηση (χωρίς την επίδραση του φόρου) είναι 13%.
Πορεία της αλβανικής ασφαλιστικής αγοράς (Ιανουάριος - Ιούλιος 2016)
Σύμφωνα με την α/Χρηματοοικονομική Αρχή Εποπτείας (AMF), κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2016, η
ασφαλιστική αγορά ανήλθε σε 7,963 δισ. Λεκ (περίπου 58 εκατ. €), σημειώνοντας αύξηση +3,02% σε σχέση με
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την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Ο αριθμός των συμβολαίων ανήλθε σε 585.882, καταγράφοντας μείωση
-2,97%, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2015. Η αγορά συνεχίζει να κυριαρχείται από ασφαλίσεις
άλλες εκτός των ασφαλειών ζωής, των οποίων το μερίδιο ανέρχεται σε 93,10% του συνολικού όγκου
ασφαλίστρων. Οι ασφάλειες ζωής κατέχουν μερίδιο 6,54% και οι αντασφαλίσεις 0,36%. Τα μερίδια αγοράς για
την μη υποχρεωτική και την υποχρεωτική ασφάλιση ήταν 40,58% και 59,42% αντίστοιχα.
Τα ασφάλιστρα για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων ανήλθαν στα 4,715 δισ. Λεκ (περίπου 34 εκατ. €),
καταγράφοντας αύξηση +5,65% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα
ασφάλιστρα στην εγχώρια ασφάλιση αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων MTPL (Motor Third Party Liability) αυξήθηκαν
κατά +2,98%, καθώς και ο αριθμός των συμβολαίων κατά +3,89%. Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα
στη διασυνοριακή ασφάλιση αυξήθηκαν κατά +18,54%, όπως και ο αριθμός των συμβολαίων κατά +22,04%. Τα
ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα στην πράσινη κάρτα αυξήθηκαν κατά +14,73% και ο αριθμός των
συμβολαίων κατά +17,60%.
Όσον αφορά στην προαιρετική ασφάλιση, τα ασφάλιστρα ανήλθαν σε 3.219 εκατ. Λεκ (περίπου 23,3 εκατ. €),
καταγράφοντας πτώση -1,06% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2015. Τα υπογεγραμμένα
συμβόλαια σημείωσαν μείωση -12,77%. Η προαιρετική ασφάλιση, που δεν αφορά σε ασφάλεια ζωής, σημείωσε
μείωση -0,23%. Το μεγαλύτερο μερίδιο απολαμβάνουν οι ασφάλειες πυρός και άλλων ζημιών στην ακίνητη
περιουσία, με 71,03%, ακολουθούμενες από τις ασφάλειες γενικής αστικής ευθύνης, με 20,20%. Τα ακαθάριστα
εγγεγραμμένα ασφάλιστρα για ασφάλειες πυρός και άλλων φυσικών καταστροφών κατέγραψαν μείωση
-11,73%, ενώ ο αριθμός των συμβολαίων αυξήθηκε κατά +17,20%. Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα
για ασφάλειες ατυχημάτων και υγείας ανήλθαν σε 785 εκατ. Λεκ (περίπου 5,7 εκατ. €), σημειώνοντας αύξηση
+4,42% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Τα ασφάλιστρα ζωής, κατά την περίοδο Ιανουαρίου Ιουλίου 2016, ανήλθαν σε 520 εκατ. Λεκ (περίπου 3,8 εκατ. €), καταγράφοντας μείωση -5,13% σε σχέση με την
αντίστοιχη περίοδο του 2015.
Οι πληρωμές των απαιτήσεων ανήλθαν σε 2,389 δισ. Λεκ, αυξημένες κατά +36,79%, σε σύγκριση με την περίοδο
Ιανουαρίου - Ιουλίου 2015. Η πλειονότητα των απαιτήσεων, ήτοι 61,52% (1.470 εκατ. Λεκ ή περίπου 10,6 εκατ.
€), αφορούσε στην ασφάλιση οχημάτων.
Αγορά επενδυτικών ταμείων (30.06.2016)
Σύμφωνα με την Α/Χρηματοοικονομική Αρχή Εποπτείας (AMF), την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016, στην
αλβανική αγορά δραστηριοποιήθηκαν δύο (2) επενδυτικά ταμεία, το “Raiffeisen Prestige” και το “Raiffeisen Invest
Euro”. Η καθαρή αξία του ενεργητικού τους, την 30.06.2016, ανήλθε σε 71,76 δισ. Λεκ (περίπου 524 εκατ. €),
σημειώνοντας αύξηση +7,12% σε σχέση με την 31.12.2015. Η αγορά κυριαρχείται από επενδύσεις σε κρατικά
ομόλογα, που αντιπροσωπεύουν το 64,06% του ενεργητικού, κατά -2,52% μειωμένα σε σχέση με την 31.12.2015.
Ο αριθμός των επενδυτών, την 30.06.2016, ανήλθε σε 32.435.
Αγορά προαιρετικών ιδιωτικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων (30.06.2016)
Σύμφωνα με την Α/Χρηματοοικονομική Αρχή Εποπτείας (AMF), την 30.06.2016, υπήρχαν τρία (3) ιδιωτικά
συνταξιοδοτικά ταμεία στην αλβανική αγορά, με σύνολο καθαρού ενεργητικού 1,112 δισ. Λεκ (περίπου 8,1 εκατ.
€). Σε σύγκριση με το τέλος 2015, σημειώθηκε αύξηση +19,75%. Ο αριθμός των μελών των ταμείων, την
30.06.2016, ανήλθε σε 14.840, καταγράφοντας αύξηση +18,16% σε σύγκριση με το τέλος του 2015. Με βάση τον
αριθμό των μελών, η SiCRED Pensions κατέχει το 44,04% της αγοράς (6.535 μέλη), η SIGAL το 38,17% (5.665
μέλη) και η Raiffeisen το 17,79% (2.640 μέλη). Με βάση το καθαρό ενεργητικό, τα μερίδια αγοράς
διαμορφώνονται ως εξής: η SIGAL κατέχει το 49,99% της αγοράς (εκατ. 556,00 Λεκ καθαρό ενεργητικό), η
Raiffeisen το 33,35% (370,89 εκατ. Λεκ καθαρό ενεργητικό) και η SiCRED Pensions το 16,66% (185,31 εκατ. Λεκ
καθαρό ενεργητικό).

1.4 Τομέας Μεταφορών
Νέο χρονοδιάγραμμα στον οδικό άξονα Τιράνων - Ελμπασάν
Κατά την επιθεώρηση του τότε Α/Υπουργού Μεταφορών, κ. E. Haxhinasto στις εργασίες κατασκευής του οδικού
άξονα Τιράνων - Ελμπασάν και ειδικότερα, στο τμήμα Teg - Mullet, δήλωσε ότι τα προβλήματα που
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παρατηρήθηκαν στην υλοποίηση του έργου βαίνουν προς επίλυση. Τόνισε ότι τα προβλήματα αφορούσαν στον
ελλιπή σχεδιασμό του έργου, η οποία οδήγησε στην ανάγκη αλλαγών και βελτιώσεων, καθώς και στην
πραγματοποίηση απρόβλεπτων εργασιών. Σε συνεργασία με την «Ισλαμική Τράπεζα», η οποία χρηματοδοτεί το
έργο, αποφασίσθηκε τόσο η αύξηση της χρηματοδότησης, ώστε να καλυφθούν όλες οι απαραίτητες αλλαγές,
όσο και στην αλλαγή του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου. Ως εκ τούτου, το 85% του τμήματος Teg Mullet πρέπει να ολοκληρωθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2016 και το υπόλοιπο έως τον Μάρτιο 2017.

1.5 Τομέας Τροφίμων και Γεωργίας
Εμφάνιση οζώδους δερματίτιδας βοοειδών στην Αλβανία
Παρά τη λήψη μέτρων, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση εισαγωγών βοοειδών από γειτονικές χώρες και
περιοχές που πλήττονται από την ασθένεια της οζώδους δερματίτιδας (Τουρκία, ΠΓΔΜ, Σερβία, Βουλγαρία και
Ελλάδα), η νόσος εμφανίστηκε στην Αλβανία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Α/Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Διαχείρισης Υδάτων, έχουν εντοπιστεί 278 κρούσματα, τα οποία συγκεντρώνονται κυρίως σε
περιοχές της Βόρειας και Ανατολικής Αλβανίας και λίγα στην Κεντρική Αλβανία. Η Δυτική και Νότια Αλβανία
παραμένουν καθαρές. Για την αποφυγή της εξάπλωσης της νόσου, οι αρμόδιες α/Αρχές έχουν λάβει όλα τα
προβλεπόμενα μέτρα, μεταξύ των οποίων εμβολιασμό των ζώων και προσωρινό κλείσιμο των σφαγείων.
Υποστήριξη της Γερμανίας για την πιστοποίηση των αλβανικών κρασιών
O Α/Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Υδάτων, κ. E. Panariti συναντήθηκε, στις
22.08.2016, με την κα K. Kovac, μέλος της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής και της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τα Τρόφιμα και τη γεωργία, και υποστηρίκτρια των Γερμανών αμπελουργών και παραγωγών
κρασιού. Η κα Kovac συνοδευόταν από την Prof. Dr. Monika Christmann, Πρόεδρο του Διεθνούς Οργανισμού
Αμπέλου και Οίνου (OIV) και τον Prof. Dr. Manfred Großmann, από το Πανεπιστήμιο του Geißenheim. Κύριο
θέμα της συζήτησης αποτέλεσε η κατάσταση και οι προοπτικές της αλβανικής αμπελουργίας. Ο κ. Panariti
ενημέρωσε για την αύξηση της παραγωγής οίνου, τα τελευταία έτη, στην Αλβανία. Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις
ανήλθαν σε 10.178 εκτάρια και οι ρίζες σε 17,2 εκατ. Παράγονται, ετησίως, 204.000 τόνοι σταφυλιών και 12.545
εκατόλιτρα οίνου. Ο κ. Panariti τόνισε ότι υπάρχουν γηγενείς ποικιλίες που ανταγωνίζονται επάξια διεθνώς
γνωστές ποικιλίες, όπως το Cabernet, Merlot και Riesling. Εμπόδιο παραμένει, ακόμη, το ιδιοκτησιακό ζήτημα
και ο κατακερματισμένος κλήρος. Ωστόσο, η κα Kovac εκδήλωσε την υποστήριξή της στη διαδικασία
πιστοποίησης των αλβανικών οίνων, ώστε να είναι δυνατή η είσοδός τους στη γερμανική αγορά. Κατά την
επίσκεψή της στην Αλβανία, η γερμανική αντιπροσωπεία επισκέφτηκε το οινοποιείο "Cobo" στο Berat και τον
αμπελώνα "Arber" της εταιρείας "EUROGERS" στη Mirdita, καθώς και πραγματοποίησε συναντήσεις με τον
Πρύτανη του Γεωργικού Πανεπιστήμιου Τιράνων, Prof. Dr. Bahri Musabelliu και την Κοσμήτορα του Τμήματος
Βιοτεχνολογίας και Τροφίμων, Prof. Dr. Renata Kongoli.
Διπλασιασμός εξαγωγών αλβανικής μπύρας
Κατά το α΄ εξάμηνο 2016, οι εξαγωγές μπύρας "Made in Albania" διπλασιάσθηκαν, αποδεικνύοντας ότι η
βιομηχανία έχει υιοθετήσει καλύτερα πρότυπα παραγωγής. Σύμφωνα με τα στοιχεία του α/Υπουργείου Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Υδάτων, οι εξαγωγές μπύρες, από 269 τόνους το 2015, ανήλθαν, το α΄
εξάμηνο 2016, σε 436 τόνους. Σε αξία, οι εξαγωγές, το α΄ εξάμηνο 2016 ανήλθαν σε 38,7 εκατ. Λεκ, από 22,3
εκατ. Λεκ το 2015. Η αλβανική μπύρα εξάγεται, κυρίως, στις χώρες της περιοχής, ενώ στόχος αποτελεί η
επέκταση στις ευρωπαϊκές αγορές.

1.6 Τουριστικός τομέας
Αύξηση τουριστικών ροών φέτος στην Αλβανία
Σύμφωνα με ανακοινώσεις του α/Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης, Τουρισμού, Εμπορίου και
Επιχειρηματικότητας, το καλοκαίρι του 2016, αυξήθηκαν οι τουριστικές επισκέπτες στην Αλβανία. Συγκεκριμένα,
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στα λιμάνια της Αυλώνας και των Αγ. Σαράντα καταγράφηκαν 18% περισσότεροι ξένοι τουρίστες, την περίοδο
1.6-10.08.2016, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015 (44.722 το 2015 και 52.917 το 2016). Στο λιμάνι
του Δυρραχίου, από 1.6 - 15.08.2016, καταγράφηκαν 65.891 επισκέπτες, ήτοι 36,4% περισσότεροι από την
αντίστοιχη περίοδο του 2015 (48.303). Γενικότερα, στα θαλάσσια σύνορα κατεγράφησαν 121.140 ξένοι
επισκέπτες, ήτοι 24% περισσότεροι από πέρυσι (97.453). Από το διασυνοριακό σταθμό Αλβανίας Μαυροβουνίου Hani i Hotit, εισήλθαν, από 1.6-15.08.2016, 102.668 ξένοι επισκέπτες, δηλαδή 38% περισσότεροι
από την αντίστοιχη περίοδο του 2015 (74.353). Την ίδια περίοδο, από τον διασυνοριακό σταθμό Morine,
εισήλθαν 26.108 ξένοι επισκέπτες, ήτοι 42,53% περισσότεροι από την αντίστοιχη περίοδο του 2015 (18.318).
Γενικότερα, στα χερσαία σύνορα, από 1.6.-15.8.2016, καταγράφηκαν 1.658.958 ξένοι επισκέπτες, ήτοι 23,6%
περισσότεροι από πέρυσι (1.341.425).
Έγκριση χρηματοδότησης προγραμμάτων στον τομέα του τουρισμού
Στις 30.08.2016, με την υπ’ αριθμ. 7162 απόφαση της Υπουργού Οικονομικής Ανάπτυξης, Τουρισμού, Εμπορίου
και Επιχειρηματικότητας, κας M. Ekonomi εγκρίθηκε η χρηματοδότηση, από τον κρατικό προϋπολογισμό, 5
προγραμμάτων στον τομέα του τουρισμού: 1. Κορυτσά με ποδήλατο, 2. Αύξηση της ανταγωνιστικότητας του
περιφερειακού τουρισμού μέσω της ανάπτυξης των ανθρώπινων ικανοτήτων στις τουριστικές επιχειρήσεις, 3.
Ενιαία πλατφόρμα online κρατήσεων “Visit Albania Now”, 4.Προώθηση της Αλβανίας ως τουριστικό προορισμό
στην Ιταλία, και 5. Άξονας Αλή Πασά Τεπελενίου.

1.7 Τομέας Τεχνολογιών Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
ΛΗΞΗ 22.09.2016 - Προκήρυξη διαγωνισμού για σύμβαση τεχνικής βοήθειας για την ανάπτυξη
αυτοματοποιημένου συστήματος διαχείρισης του ολοκληρωμένου δασμολογίου (ITMS)
Στις 19.08.2016, η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Αλβανία προκήρυξε διαγωνισμό (Ref:
EuropeAid/138143/DH/SER/AL) για σύμβαση τεχνικής βοήθειας για την ανάπτυξη αυτοματοποιημένου
συστήματος διαχείρισης του ολοκληρωμένου δασμολογίου (ITMS), στο πλαίσιο του IPA 2013. Σκοπός της
σύμβασης είναι η υποστήριξη των αλβανικών τελωνείων, μέσω της παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού,
συμπεριλαμβανομένου και του απαραίτητου υλικού, κατά την φάση ανάπτυξης του ITMS, καθώς και τεχνική
υποστήριξη και αρχική συντήρηση. Ο μέγιστος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.400.000 €. Η διάρκεια
της σύμβασης θα είναι 24 μήνες για την φάση ανάπτυξης και 12 μήνες για την περίοδο εγγύησης και συντήρησης.
Η γλώσσα του διαγωνισμού είναι η αγγλική. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής είναι η Πέμπτη,
22 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 17:00. Το κείμενο της προκήρυξης, όπου αναλύονται τα κριτήρια συμμετοχής και
άλλες χρήσιμες πληροφορίες για τον εν λόγω διαγωνισμό, είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1472639856952&do=publi.getDoc&documentId=156967&pubID=138143
Αγορά τηλεπικοινωνιών, β΄ τρίμηνο 2016
Σύμφωνα με την Αλβανική Αρχή Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (AKEP), η τάση στην αγορά τηλεπικοινωνιών,
κατά το β΄ τρίμηνο 2016, ήταν παρόμοια με τα προηγούμενα τρίμηνα, ήτοι: αύξηση των χρηστών διαδικτύου
μέσω σταθερών και κινητών δικτύων, αύξηση των κλήσεων εκτός δικτύου και μείωση των εντός δικτύου κλήσεων
στα κινητά δίκτυα και ελαφρά μείωση του αριθμού χρηστών σταθερών δικτύων.
Κινητή τηλεφωνία:
Στο τέλος του β΄ τριμήνου 2016, ο αριθμός των ενεργών χρηστών και των χρηστών βάσει των καρτών SIM
ανήλθαν σε 3,38 εκατ. και 4,66 εκατ. αντίστοιχα, σημειώνοντας ελαφρά αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο
τρίμηνο. Η διείσδυση στον πληθυσμό ανέρχεται σε 119% βάσει των ενεργών χρηστών και 165% βάσει των
καρτών SIM. Τα μερίδια αγοράς, σύμφωνα με τους ενεργούς χρήστες, διαμορφώθηκαν ως εξής: Vodafone 49,6%,
Telekom 32,2%, Albtelecom (Eagle Mobile) 13,3% και Plus Communication 4,9%. Συγκρίνοντας με τα δύο
προηγούμενα τρίμηνα, παρατηρείται συνεχής μείωση των μεριδίων της Plus Communication και της Albtelecom
και αντίστοιχη αύξηση των μεριδίων της Vodafone και της Telekom. Το β΄ τρίμηνο 2016, ο όγκος των κλήσεων
από κινητά δίκτυα αυξήθηκε κατά +5,1% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο 2016. Παρατηρείται, ακόμη, μείωση των
εντός δικτύου κλήσεων και αντίστοιχα αύξηση των εκτός δικτύου κλήσεων (+14%). Η δρομολόγηση κλήσεων
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προς σταθερά δίκτυα συνέχισε την αυξητική της πορεία, σημειώνοντας αύξηση +6% σε σχέση με το
προηγούμενο τρίμηνο και +26% σε σχέση με το β΄ τρίμηνο του 2015.
Σταθερή τηλεφωνία:
Ο αριθμός των ενεργών συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος, 225.000
συνδρομητές, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Ο βαθμός διείσδυσης στον πληθυσμό ανέρχεται στο 7,95%.
Ευρυζωνική πρόσβαση στο internet:
Ευρυζωνική πρόσβαση μέσω κινητών δικτύων: Ο αριθμός των ενεργών χρηστών με ευρυζωνική πρόσβαση 3G
- 4G ανήλθε, το β΄ τρίμηνο 2016, σε 1,5 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 51% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο
του προηγούμενου έτους. Η διείσδυση στον πληθυσμό υπολογίζεται σε 53,5%, ενώ στο τέλος του β΄ τριμήνου
του 2015 ανερχόταν σε 35,5%. Εκτός από άλλους παράγοντες, στην αύξηση συνετέλεσε και η έναρξη της
παροχής υπηρεσιών 3G από την Plus.
Ευρυζωνική πρόσβαση μέσω σταθερών δικτύων: Ο αριθμός των συνδρομητών σταθερών δικτύων με ευρυζωνική
πρόσβαση ανήλθε, στις 31.06.2016, σε 255.000, καταγράφοντας αύξηση 3% σε σχέση με την 31.03.2016. Η
διείσδυση στον πληθυσμό υπολογίζεται σε 9% και στα νοικοκυριά σε 35%.
Πρόσβαση σε ολοκληρωμένα πακέτα υπηρεσιών από σταθερά δίκτυα: Ο αριθμός των συνδρομητών με
πρόσβαση σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες (τηλεφωνία, διαδίκτυο και τηλεόραση), στο τέλος του β΄ τριμήνου 2016,
ανήλθε σε 175.000, καταγράφοντας αύξηση 10% σε σχέση με το τέλος του α΄ τριμήνου 2016 και 38% σε σχέση
με το τέλος του β΄ τριμήνου 2015.

1.8 Άλλες ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος
ΛΗΞΗ 03.10.2016 - Προκήρυξη διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την παρακολούθηση
και αξιολόγηση της υλοποίησης του Προγράμματος Δημοσιονομικής Στήριξης του Τομέα Απασχόλησης
Στις 30.08.2016, η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Αλβανία δημοσίευσε προκήρυξη διαγωνισμού (Ref:
EuropeAid/138220/DH/SER/AL) για σύμβαση παροχής υπηρεσιών σχετικά με την παρακολούθηση και
αξιολόγηση της υλοποίησης του Προγράμματος Δημοσιονομικής Στήριξης του Τομέα Απασχόλησης «Στήριξη της
υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Απασχόλησης και Δεξιοτήτων 2014-2020», στο πλαίσιο του IPA 2015. Η
διάρκεια της σύμβασης θα είναι 36 μήνες και ο μέγιστος προϋπολογισμός 350.000 €. Η γλώσσα του
διαγωνισμού είναι η αγγλική. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής είναι η Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου
2016 και ώρα 16:00. Το κείμενο της προκήρυξης, όπου αναλύονται τα κριτήρια συμμετοχής και άλλες χρήσιμες
πληροφορίες για τον εν λόγω διαγωνισμό, είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1472639538781&do=publi.getDoc&documentId=157124&pubID=138220
Τροποποιήσεις στον ειδικό φόρο κατανάλωσης
Αρκετές προσθήκες και τροποποιήσεις πραγματοποιήθηκαν στην υπ’ αριθμ. 19 / 01.09.2011 Οδηγία σχετικά με
τη μέθοδο εφαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στον καπνό, την μπύρα και τα αλκοολικά ποτά. Οι
κυριότερες αλλαγές αφορούν: α) στην υποχρέωση των εισαγωγέων να υποβάλουν στις τελωνειακές αρχές
χρηματική εγγύηση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ανάλογα με την ποσότητα των προϊόντων που έχουν
παραγγείλει ή αναμένεται να παραγγείλουν, β) στο δικαίωμα των τελωνειακών αρχών να απορρίψουν αίτημα
για έκδοση ένσημων ταινιών φορολογίας, σε περίπτωση που είτε δεν έχει υποβληθεί η ανωτέρω εγγυητική είτε
η επιχείρηση που παραγγέλνει τις ταινίες χρωστάει (σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται η προκαταβολή του
κόστους των ταινιών), γ) στις τυπικές ακολουθητέες διαδικασίες για την καταστροφή μη χρησιμοποιημένων ή
ελαττωματικών ταινιών, δ) σε νέες προθεσμίες και διαδικασίες για την επιστροφή των μη χρησιμοποιημένων
ταινιών, ε) στην υποχρέωση τοποθέτησης ένσημης ταινίας φορολογίας και στους μηλίτες, και στ) στη δυνατότητα
τοποθέτησης των ταινιών στο πλάι των δοχείων, εκτός από τη βάση τους.
Μείωση αξίας προϊόντων που δεν υπάγονται σε δασμούς
Με τροποποίηση στην υπ’ αριθμ. 919/29.12.2014 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Αλβανίας, μειώθηκε
η αξία των προϊόντων που θεωρούνταν άνευ σημασίας και απαλλασσόντουσαν από δασμούς και λοιπούς
φόρους εισαγωγής. Για τα προϊόντα που παραγγέλνονται μέσω διαδικτύου και παραδίδονται με ταχυδρομείο, η
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αξία μειώθηκε σε 22 €, από 150 € που ίσχυε. Για τα προϊόντα που παραδίδονται από άτομο εκτός της αλβανικής
επικράτειας για άτομο εντός της Αλβανίας και προορίζονται για προσωπική χρήση του παραλήπτη, η αξία
μειώθηκε σε 45 €, από 150 € που ίσχυε, έως πρότινος. Οι ανωτέρω αλλαγές ισχύουν από 3 Αυγούστου 2016.
Επανεκτίμηση της αξίας ακίνητης περιουσίας φυσικών και νομικών προσώπων
Στις 20 Αυγούστου 2016, τέθηκε σε ισχύ ο Ν. 81/2016, ο οποίος προσφέρει τόσο στα φυσικά, όσο και στα νομικά
πρόσωπα, τη δυνατότητα επανεκτίμησης της αξίας της ακίνητής τους περιουσίας, είτε είναι, ήδη, εγγεγραμμένη,
είτε βρίσκεται σε διαδικασία εγγραφής. Η προθεσμία για την επανεκτίμηση εκπνέει στις 28 Φεβρουαρίου 2017.
Η επανεκτίμηση μπορεί να πραγματοποιηθεί, για τα φυσικά πρόσωπα, είτε με πράξη επανεκτίμησης από
αδειοδοτημένο εμπειρογνώμονα, από την οποία δεν μπορεί να προκύπτει αξία μικρότερη της ελάχιστης
φορολογητέας αξίας, είτε ζητώντας από τα γραφεία εγγραφής να χρησιμοποιήσουν την ελάχιστη φορολογητέα
αξία. Για τα νομικά πρόσωπα, η επανεκτίμηση πρέπει να διενεργηθεί υποχρεωτικά από ανεξάρτητους
αδειοδοτημένους εμπειρογνώμονες.
Αύξηση ανενεργών επιχειρήσεων
Σύμφωνα με τις α/Φορολογικές Αρχές, αυξάνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων που είναι ανενεργές.
Συγκεκριμένα, τους τελευταίους δύο μήνες, δηλώθηκαν ως ανενεργές πάνω από 4.000 επιχειρήσεις. Τον Μάιο
2016, ο αριθμός των ανενεργών επιχειρήσεων ήταν 91.000, ενώ τον Ιούλιο 2016 95.089. Οι επιχειρήσεις
καταγράφονται ως ανενεργές όταν παρέλθει ένα έτος, δίχως να έχουν ασκήσει εμπορική δραστηριότητα και δεν
υποβάλουν φορολογική δήλωση. Σύμφωνα με το α/Υπουργείο Οικονομικών, πρόκειται, στην πλειοψηφία, για
επιχειρήσεις που άνοιξαν κοντά στο 1991 και πολλές έχουν πρόβλημα τεκμηρίωσης. Επίσης, πολλές από αυτές
δεν έχουν ακόμη δηλώσει πτώχευση.
Αυξημένο ενδιαφέρον πραγματοποίησης επενδύσεων στην Αλβανία
Σύμφωνα με τον Αλβανικό Οργανισμό Ανάπτυξης Επενδύσεων (AIDA), αρκετοί ξένοι επενδυτές εκδηλώνουν
ενδιαφέρον για πραγματοποίηση επενδύσεων στην Αλβανία. Μέσα στο 2016, ο αριθμός των ενδιαφερομένων
ανήλθε σε 67. Από αυτούς, δέκα (10) επενδυτές εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τον τομέα ενέργειας, εννέα (9) για
τον τομέα παραγωγής, οκτώ (8) για συμβουλευτικές υπηρεσίες, πέντε (5) για τον τουριστικό τομέα, έξι (6) για τον
τομέα οχημάτων, πέντε (5) για υπηρεσίες, τέσσερις (4) για υποδομές, τρεις (3) για τον γεωργικό τομέα, τρεις (3)
για τον κατασκευαστικό τομέα, τρεις (3) για τη βιομηχανία εξόρυξης, τρεις (3) για χονδρικό εμπόριο, δύο (2) για
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, δύο (2) για real estate, ένας (1) για αεροπορικές μεταφορές, ένας (1) για τον
τομέα εκπαίδευσης, ένας (1) για τεχνολογίες πληροφορικής και ένας (1) για λιανικό εμπόριο.

2. Αλβανική οικονομία
Ολοκλήρωση 8ης Αξιολόγησης της Συμφωνίας Διευρυμένου Πιστωτικού Μηχανισμού του ΔΝΤ
Στις 31.08.2016, το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των επιδόσεων της Αλβανικής
οικονομίας, στο πλαίσιο προγράμματος της Συμφωνίας Διευρυμένου Πιστωτικού Μηχανισμού (Extended Fund
Facility - EFF). Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης επιτρέπει την εκταμίευση της επόμενης δόσης, ύψους περίπου
35,9 εκατ. € (28,65 εκατ. SDR=ειδικά τραβηχτικά δικαιώματα), με αποτέλεσμα οι συνολικές εκταμιεύσεις να
φτάνουν στα 238,14 εκατ. SDR (περίπου 298,3 εκατ. €). Σύμφωνα με την αξιολόγηση, επιτεύχθηκαν, με άνεση,
όλα τα κριτήρια απόδοσης που είχαν τεθεί και σημειώθηκε καλή πρόοδος στο πρόγραμμα διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων. Η οικονομική ανάκαμψη συνεχίζεται, υποστηριζόμενη από μεγάλες επενδύσεις στον
ενεργειακό τομέα, καθώς και σε σταδιακή άνοδο της εγχώριας ζήτησης. Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών
διευρύνεται εξ’ αιτίας των αυξημένων εισαγωγών. Ο πληθωρισμός, από πολύ χαμηλά επίπεδα, αρχίζει να
διορθώνεται. Οι υποκείμενες πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν, ωστόσο, αδύναμες. Παρά τη σημαντική
χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, η πιστωτική επέκταση παραμένει υποτονική, καθώς περιορίζεται από το,
ακόμη, σημαντικό ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) στους ισολογισμούς των τραπεζών. Το
ΔΝΤ θεωρεί ότι οι αλβανικές αρχές θα πρέπει να συνεχίσουν το μίγμα πολιτικής που εστιάζει στη δημοσιονομική
εξυγίανση και παράλληλα, τονώνει την ανάπτυξη μέσω της νομισματικής χαλάρωσης. Επισημαίνει, ως πλέον
ενδεδειγμένη, μία στρατηγική που βασίζεται στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, τη βελτίωση της
φορολογικής συμμόρφωσης και διοίκησης και την υλοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, καθώς
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ζητούμενο αποτελεί η μείωση του δημοσίου χρέους, ώστε να είναι δυνατή η πραγματοποίηση πιο παραγωγικών
δημοσίων δαπανών. Σημαντικές είναι, ακόμη, οι δημοσιονομικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για να καταστεί
δυνατή η αποτίμηση φόρου ακίνητης περιουσίας και να ενισχυθούν τα δημόσια οικονομικά. Το ΔΝΤ θεωρεί ως
κατάλληλη την άσκηση της νομισματικής πολιτικής από την Τράπεζα της Αλβανίας. Τέλος, υπογραμμίζει την
αδήριτη ανάγκη αντιμετώπισης του υψηλού ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) για την απαιτούμενη
πιστωτική επέκταση και τη στήριξη της ανάπτυξης.
Αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο
Το Εποπτικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Αλβανίας, στη συνεδρίαση της 03.08.2016, ενέκρινε την Έκθεση
Νομισματικής Πολιτικής για το β΄ τρίμηνο 2016 και αποφάσισε να διατηρήσει σταθερό το βασικό επιτόκιο στο
1,25%. Επίσης, αμετάβλητα αποφασίσθηκε να παραμείνουν τα επιτόκια στη διατραπεζική αγορά, με το επιτόκιο
διευκόλυνσης χρηματοδότησης (overnight lending facility rate) να παραμένει στο 2,25% και το επιτόκιο
διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (overnight deposit facility rate) στο 0,25%.
Εξωτερικό εμπόριο, Ιούλιος 2016
Σύμφωνα με την INSTAT, τον Ιούλιο 2016, η αξία των εξαγωγών ήταν 22 δισ. Λεκ (περίπου 161 εκατ. €),
σημειώνοντας μείωση -0,6% σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2015 και αύξηση +0,9% σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2016.
Η αξία των εισαγωγών, τον Ιούλιο 2016, ήταν 50 δισ. Λεκ (περίπου 372 εκατ. €), παρουσιάζοντας μείωση κατά
-5,0% σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2015 και -4,3% σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2016. Το εμπορικό έλλειμμα, για τον
μήνα Ιούλιο 2016, ήταν 27 δισ. Λεκ (περίπου 197,7 εκατ. €) εμφανίζοντας μείωση κατά -8,3%, σε σύγκριση με
τον Ιούλιο 2015 και -6,9% σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2016.
Επιρροή κύριων ομάδων στην ετήσια μεταβολή των εξαγωγών: Τον Ιούλιο 2016, η ετήσια μείωση των εξαγωγών,
κατά -0,6%, επηρεάστηκε από τις κάτωθι ομάδες προϊόντων: «Ορυκτά, καύσιμα και ηλεκτρισμός» (-5,8%),
«Δομικά υλικά και μέταλλα» (-0,9%) και «Ξύλινες κατασκευές και είδη χάρτου» (-0,6%). Θετικά επέδρασαν οι
ομάδες «Κλωστοϋφαντουργικά και Υποδήματα» (+6,1%), «Μηχανήματα και ανταλλακτικά εξοπλισμού» (+0,5%)
και «Χημικά και πλαστικά προϊόντα» (+0,2%).
Επιρροή κύριων ομάδων στην ετήσια μεταβολή των εισαγωγών: Τον Ιούλιο 2016, η ετήσια μείωση των
εισαγωγών, κατά -5,0%, επηρεάστηκε από τις ομάδες: «Δομικά υλικά και μέταλλα» (-4,8%), «Ορυκτά, καύσιμα
και ηλεκτρισμός» (-2,9%) και «Δέρματα και προϊόντα αυτών» (-0,03%). Θετικά επέδρασαν οι ομάδες
«Κλωστοϋφαντουργικά και Υποδήματα» (+1,0%), «Μηχανήματα και ανταλλακτικά εξοπλισμού» (+7,5%) και
«Τρόφιμα, ποτά και καπνός» (+0,7%).
Τον Ιούλιο 2016, οι χώρες με τις οποίες η Αλβανία είχε τη μεγαλύτερη αύξηση των εξαγωγών, σε σύγκριση με
τον Ιούλιο 2015 είναι οι εξής: Κίνα (+36,6%), Ελλάδα (+23,9%) και Ιταλία (+1,9%). Ενώ, χώρες, με τις οποίες είχε
μείωση των εξαγωγών ήταν οι κάτωθι: Κόσσοβο (-20,3%), Μάλτα (-11,3%) και Γερμανία (-5,3%). Ως προς τις
εισαγωγές, τον Ιούλιο 2016, οι χώρες με τις οποίες η Αλβανία είχε την υψηλότερη αύξηση των εισαγωγών, σε
σύγκριση με τον Ιούλιο 2015 ήταν οι εξής: Ελλάδα (+18,3%), Κίνα (+10,4%) και Γερμανία (+1,1%). Ενώ, οι χώρες
με τις οποίες είχε μείωση των εισαγωγών ήταν Σερβία (-24,5%), Τουρκία (-17,1%) και Ιταλία (-6,9%).
Το εμπόριο με τις χώρες της ΕΕ είναι το 70,5% του συνολικού εμπορίου. Τον Ιούλιο 2016, οι εξαγωγές προς τις
χώρες της ΕΕ κατέλαβαν το 80,7% του συνόλου των εξαγωγών και οι εισαγωγές από χώρες της ΕΕ κατέλαβαν
το 65,9% του συνόλου των εισαγωγών. Οι κύριοι εμπορικοί εταίροι ήταν η Ιταλία (37,8%), η Ελλάδα (7,3%), η
Κίνα (6,5%) και η Γερμανία (6,1%).
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) - Ιούλιος 2016
O Δείκτης Τιμών Καταναλωτή έφτασε, τον Ιούλιο 2016, το 100,2%, σε σχέση με το έτος βάσης, ήτοι τον Δεκέμβριο
2015 (σημειώνεται ότι ο ΔΤΚ υπολογίζεται, από 1.1.2016, με νέο καλάθι προϊόντων). Τον Ιούλιο 2016, η ετήσια
μεταβολή της τιμής καταναλωτή ήταν 1,9%. Ένα χρόνο πριν, η ετήσια μεταβολή ήταν 1,3%. Η συμβολή των
κύριων ομάδων στην ετήσια μεταβολή του ΔΤΚ είχαν ως εξής: Η αύξηση του ΔΤΚ, κατά τον Ιούλιο 2016,
οφείλεται, κυρίως, στην αύξηση στην ομάδα «Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά» κατά +1,57 π.μ. Οι υψηλότερες
τιμές στην ομάδα «Εκπαίδευση» συνέβαλαν κατά +0,19 π.μ., τα «Αλκοολούχα ποτά και καπνός» και η «Αναψυχή
και πολιτισμός» κατά +0,08 π.μ. έκαστος. Τα «Έπιπλα, είδη νοικοκυριού και συντήρηση» συνέβαλαν κατά +0,07
π.μ.. Οι τιμές στην ομάδα «Ξενοδοχεία, Καφετέριες και Εστιατόρια» συνέβαλαν κατά +0,03 π.μ. και στην «Οικία,
νερό, ηλεκτρισμός και άλλα καύσιμα» +0,01 π.μ. Αρνητικά συνέβαλαν οι τιμές στην ομάδα «Μεταφορές» κατά
-0,21 π.μ., στην ομάδα «Ένδυση και υπόδηση» κατά -0,05 π.μ. και στην «Επικοινωνία» κατά -0,03 π.μ.
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Σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2015, οι τιμές αυξήθηκαν περισσότερο στην ομάδα «Υπηρεσίες Εκπαίδευσης» κατά
+4,8%, ακολουθούμενη από την ομάδα «Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά» κατά +4,3%, «Αναψυχή και
πολιτισμός» κατά +2,8% και «Αλκοολούχα ποτά και καπνός» κατά +1,7%. Εντός της ομάδας των τροφίμων, οι
τιμές στην υποομάδα «φρούτα» αυξήθηκαν κατά +18,2%, ακολουθούμενη από την υποομάδα «λαχανικά
συμπεριλαμβανομένων των πατατών», κατά +14,3%, «γάλα, τυρί και αυγά» κατά +3,3%, «ιχθυηρά» κατά +2,7%
και «ζάχαρη, μαρμελάδες και επιδόρπια» κατά +2,6%, κ.λ.π. Εντωμεταξύ, οι τιμές στις ομάδες «ψωμί και
δημητριακά» μειώθηκαν κατά -0,8% και στο «κρέας» -0,7%. Από την άλλη πλευρά, οι τιμές που παρουσίασαν
τη μεγαλύτερη μείωση ήταν στην ομάδα «Μεταφορές» (-3,3%), ακολουθούμενη από τις ομάδες «Ένδυση και
υπόδηση» και «Επικοινωνία» κατά -1,3% και -1,2% αντίστοιχα.
Η μηνιαία μεταβολή του ΔΤΚ ήταν +0,1%. Σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2016, οι τιμές αυξήθηκαν περισσότερο στην
ομάδα «Μεταφορές» και «Αναψυχή και Πολιτισμός» κατά 0,8% έκαστος.

3. Ευρωπαϊκή προοπτική
Ψήφιση νομοσχεδίου για τον έλεγχο των δικαστικών (vetting)
Σε συνέχεια της υιοθέτησης της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης, ψηφίσθηκε, στις 30.8.2016, το νομοσχέδιο για
τον έλεγχο των δικαστών και των εισαγγελέων (vetting), το οποίο αποτελεί τον σημαντικότερο εφαρμοστικό νόμο
της εν λόγω μεταρρύθμισης. Το νομοσχέδιο έτυχε δριμείας κριτικής από την αντιπολίτευση και τελικώς,
ψηφίσθηκε μόνο από τον κυβερνητικό σχηματισμό. Ο Α/ΠΘ, κ. E. Rama τόνισε ότι το νομοσχέδιο έχει τη
συγκατάθεση της Επιτροπής της Βενετίας και θα απαλλάξει το δικαστικό Σώμα από τους διεφθαρμένους δικαστές
και εισαγγελείς. Ο νόμος προβλέπει, μεταξύ άλλων, έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης των δικαστών και των
εισαγγελέων. Οι πρώτοι που θα ελεγχθούν θα είναι ο Γενικός Εισαγγελέας, ο Πρόεδρος του Συνταγματικού
Δικαστηρίου και ο Πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου της Αλβανίας.
Η αποστολή EURALIUS και η Πρεσβεία των ΗΠΑ χαιρέτισαν την ψήφιση του νόμου για τον έλεγχο των
δικαστών
Η Αποστολή EURALIUS, η οποία βοήθησε για τη μεταρρύθμιση στη Δικαιοσύνη στην Αλβανία χαιρέτισε την
ψήφιση του Νόμου για την λεπτομερή εξέταση των δικαστικών και ζήτησε η εφαρμογή του να ξεκινήσει το
συντομότερο δυνατόν. Επίσης, την ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου χαιρέτισε, με ανακοίνωσή της, η Πρεσβεία
των ΗΠΑ στα Τίρανα, η οποία εξέφρασε την επιθυμία της για έγκαιρη ψήφιση και των υπολοίπων εφαρμοστικών
νόμων της μεταρρύθμισης και εν συνεχεία την υλοποίησή τους.

4. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
Επίσκεψη Α/ΥΠΕΞ στην Kίνα (23-26.08.2016)
Επίσημη επίσκεψη στην Κίνα πραγματοποίησε ο Α/ΥΠΕΞ, κ. D. Bushati, από 23-26.08.2016. Κατά την επίσκεψή
του συναντήθηκε με τον Κινέζο ομόλογό του, κ. Wang Yi. Οι δύο Υπουργοί επιβεβαίωσαν τις παραδοσιακές
σχέσεις φιλίας των δύο χωρών και εξέφρασαν την επιθυμία τους για περαιτέρω ενδυνάμωση της διμερούς
συνεργασίας, κυρίως στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας 16+1 (Κίνα - χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής
Ευρώπης). Ο Κινέζος ΥΠΕΞ επανεπιβεβαίωσε την επιθυμία της χώρας του για συμμετοχή σε έργα κοινού
ενδιαφέροντος, στους τομείς της ενέργειας, των υποδομών και της βιομηχανίας. O κ. Bushati σημείωσε το ευνοϊκό
επενδυτικό κλίμα της Αλβανίας και ζήτησε την υποστήριξη της Κίνας σε συγκεκριμένα έργα. Στο τέλος της
συνάντησης, οι δύο Υπουργοί υπέγραψαν Μνημόνιο Κατανόησης για τη διευκόλυνση των διαδικασιών
χορήγησης θεωρήσεων εισόδου (visa). Επίσης, ο κ. Bushati συναντήθηκε με τον κ. Yang Jiechi, πρώην Υπουργό
Εξωτερικών και τώρα μέλος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τον οποίο συζήτησαν την υλοποίηση
συγκεκριμένων έργων, με κυριότερο την Οδό του Έθνους «Arber Road». Θέμα της συζήτησης αποτέλεσε, ακόμη,
η διευκόλυνση της πιστοποίησης των αλβανικών γεωργικών προϊόντων, προκειμένου να εισέλθουν στην κινεζική
αγορά. Επιπροσθέτως, ο κ. Bushati συνάντησε τον Πρόεδρο του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του CPC, κ. Song
Tao και έδωσε ομιλία στο ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών της Ακαδημίας Κοινωνικών Επιστημών της Κίνας,
με θέμα « Κίνα και οι χώρες της Ν-Α Ευρώπης: από τον ανταγωνισμό στη σύμπραξη». Στην αλβανική Πρεσβεία
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στο Πεκίνο, ο κ. Bushati συμμετείχε στο Forum Οικονομικής Συνεργασίας «Αλβανία - Κίνα: παλιά φιλία, νέες
συνεργασίες», στο οποίο συμμετείχαν κινεζικές εταιρείες που ενδιαφέρονται να εισέλθουν στην αλβανική αγορά.
Συμμετείχε, ακόμη, ο κ. Nikolin Jaka, Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Τιράνων. Στο
περιθώριο του Forum, πραγματοποιήθηκε φωτογραφική έκθεση με τις φυσικές ομορφιές της Αλβανίας.Τέλος, ο
κ. Bushati πραγματοποίησε επίσκεψη στην Ζώνη Ανάπτυξης Υψηλής Τεχνολογίας του Tianjin και στο Κέντρο
Έρευνας και Ανάπτυξης της Huawei.
Επίσκεψη εργασίας μέλους Προεδρίας Βοσνίας και Ερζεγοβίνης στην Αλβανία (30.08.2016)
Στις 30.8.2016, ο Πρόεδρος της Αλβανικής Δημοκρατίας, κ. B. Nishani συναντήθηκε με τον κ. Dragan Čović, μέλος
της Προεδρίας της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, ο οποίος πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στην Αλβανία,
κατόπιν πρόσκλησης του κ. Nishani. Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν την επιθυμία τους για περαιτέρω ανάπτυξη
και ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων και της συνεργασίας σε όλους τους τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Ο κ.
Nishani τόνισε ότι, ιδιαίτερα στους τομείς του τουρισμού, της ενέργειας και της γεωργίας, το δυναμικό των δύο
χωρών παραμένει ανεκμετάλλευτο και θα πρέπει τα εμπορικά και βιοτεχνικά επιμελητήρια των δύο χωρών να
αναζητήσουν συνεργασίες προς αυτό τον σκοπό. Οι δύο συνομιλητές έθιξαν, ακόμη, ζητήματα που άπτονται της
αλβανικής διαβιώσας στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη κοινότητας, καθώς και της αντίστοιχης βοσνιακής στην
Αλβανία. Όσον αφορά στην περιφερειακή συνεργασία, η Αλβανία υποστηρίζει τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη στο
πλαίσιο του ΝΑΤΟ και εκτιμάει το ρόλο που έχει διαδραματίσει ως προς το Κόσσοβο και τη διευκόλυνση των
μετακινήσεων των πολιτών των δύο χωρών. Τέλος, οι συνομιλητές δεσμεύθηκαν για τον αναγκαίο συντονισμό
των δράσεων για την επιτυχή πάταξη φαινομένων τρομοκρατίας και βίαιου εξτρεμισμού.

5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος
Κατάταξη Αλβανίας από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας
Όπως αναφέρεται στα αλβανικά ΜΜΕ, δημοσιεύθηκε έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, σύμφωνα με
την οποία η Αλβανία κατατάσσεται στις 10 τελευταίες χώρες του κόσμου όσον αφορά στην προστασία των
ανέργων. Στις τελευταίες θέσεις περιλαμβάνονται, ακόμη, η Αργεντινή, η Τυνησία, η Βόσνια και Ερζεγοβίνη και
το Αφγανιστάν.

6. Εκδηλώσεις και εκθέσεις στην Αλβανία
Έκθεση ζωγραφικής του ζωγράφου κ. Kristo Dëfrim Hasa (15 - 20.09.2016)
Από τις 15 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2016, στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο Τιράνων, θα πραγματοποιηθεί, υπό την
αιγίδα της Πρεσβείας της Ελλάδος στα Τίρανα, έκθεση ζωγραφικής του Αλβανού ζωγράφου, κ. Kristo Dëfrim
Hasa, ο οποίος ζει στην Αμαλιάδα. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα λάβουν χώρα την Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016
και ώρα 19:30. Η Πρέσβυς της Ελλάδος στα Τίρανα, κα Ε. Σουρανή, ο Δήμαρχος Αμαλιάδος και ο Δήμαρχος του
Gramsh θα απευθύνουν χαιρετισμό. Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή για το κοινό, καθημερινά, 10.00-14.00 και
17.00-20.00, έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2016.
Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στη νότιο Αλβανία
Συνεχίζονται και τον Σεπτέμβριο 2016, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στη νότιο Αλβανία, με την ειδική εκδήλωση
της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ», στο πλαίσιο του «Έτους 2016: Η Ελλάδα στη Ρωσία - Η Ρωσία στην Ελλάδα». Η εκδήλωση
θα πραγματοποιηθεί στους Αγίους Σαράντα, στις 24 Σεπτεμβρίου 2016 και θα είναι αφιερωμένη στον εθνικό
ποιητή της Ρωσίας και μεγάλο φιλέλληνα Αλεξάντερ Πούσκιν. Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση είναι
διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://omonoia-deeem.org/protinomena/politistikes-ekdilosis-stin-vorioipiro-avgoustos-septemvrios-2016/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
Fashion and Lifestyle International Fair 2016 (30 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου 2016)
Η EXPO CITY ALBANIA διοργανώνει, από 30.09 - 01.10.2016, την έκθεση «Fashion and Lifestyle». Η έκθεση θα
λάβει χώρα στον εκθεσιακό χώρο EXPO CITY ALBANIA, στο 8ο χλμ. εθνικής οδού Τιράνων - Δυρραχίου. Για
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περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με τη διοργανώτρια
εταιρεία στα τηλ.: 00355 4 2387 080, E-mail: info@expocity.al και στην ιστοσελίδα www.expocity.al.
Real Estate, Investment and Construction Expo (12 - 14 Οκτωβρίου 2016)
Η EXPO CITY ALBANIA διοργανώνει, από 12 - 14 Οκτωβρίου τ.έ., την έκθεση «Real Estate, Investment and
Construction Expo». Η έκθεση θα λάβει χώρα στον εκθεσιακό χώρο EXPO CITY ALBANIA, στο 8ο χλμ. εθνικής
οδού Τιράνων - Δυρραχίου. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν
απευθείας με τη διοργανώτρια εταιρεία στα τηλ.: 00355 4 2387 080, E-mail: info@expocity.al και στην ιστοσελίδα
www.expocity.al.
Ενέργεια και Κατασκευές 2016 (27 - 29 Οκτωβρίου 2016)
Η TIRANA EXPO CENTRE, σε συνεργασία με το α/Υπουργείο Ενέργειας και Βιομηχανίας, διοργανώνει, για 3η
συνεχή χρονιά, από 27 - 29 Οκτωβρίου τ.έ., την έκθεση «Energy & Construction 2016». Φέτος, παράλληλα με
την έκθεση, θα πραγματοποιηθεί «Οικονομικό Φόρουμ για την Ενέργεια και τον Κατασκευαστικό τομέα στην
Αλβανία και τα Δυτικά Βαλκάνια» και Β2Β συναντήσεις. Επίσης, σχεδιάζεται εργαστήριο για φοιτητές, οι οποίοι
θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν μία υποτροφία σε ακαδημαϊκό ίδρυμα της Αλβανίας. Επιπροσθέτως, η
διοργανώτρια εταιρεία, μαζί με το Υπουργείο Ενέργειας και Βιομηχανίας θα απονείμει το «Βραβείο Καινοτομίας»
στον εκθέτη με τα πιο καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες. Οι τιμές για ενοικίαση εκθεσιακού χώρου κυμαίνονται
από 42 έως 60 €/m2, ανάλογα με τη συνολική επιφάνεια ενοικίασης. Η έκθεση θα λάβει χώρα στον εκθεσιακό
χώρο Tirana Expo Centre (πρώην Praktiker). Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνούν απευθείας με τη διοργανώτρια εταιρεία στα τηλ.: 00355 4 235 7900 και 00355 692020264, E-mail:
info@prespa-invest.com και expo@prespa-invest.com .
23η Διεθνής Έκθεση Τιράνων (24 - 28 Νοεμβρίου 2016)
Η Klik Ekspo Group διοργανώνει την 23η Διεθνή Έκθεση Τιράνων (23rd Tirana International Fair), στις 24 - 28
Νοεμβρίου 2016, στο εκθεσιακό κέντρο Palace of Congress. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διεθνή εμπορική έκθεση
στην Αλβανία, η οποία, σύμφωνα με τους διοργανωτές, προσελκύει, κάθε χρόνο, πάνω από 20.000 επισκέπτες
και 280 διεθνείς εκθέτες από περίπου 21 χώρες. Την 1η ημέρα της διοργάνωσης, εκτός της τελετής των εγκαινίων,
προβλέπεται η διενέργεια Οικονομικού Φόρουμ, ενώ τις υπόλοιπες ημέρες, παράλληλα με την έκθεση, θα
διοργανωθούν Β2Β συναντήσεις. Η Klik Ekspo Group προσφέρει προνομιακά πακέτα συμμετοχής, ειδικά για τις
ενδιαφερόμενες εταιρείες ελληνικών ή ελληνοαλβανικών συμφερόντων, οι οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν
στην εν λόγω έκθεση σε ειδικό κοινό περίπτερο (Hellenic Pavilion), στο οποίο, βεβαίως, θα προβλέπεται
ξεχωριστός εκθεσιακός χώρος για κάθε μέλος. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με
το Γραφείο ΟΕΥ στο ecocom-tirana@mfa.gr.

Η Προϊσταμένη
Παγώνα Λάρδα
Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄
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