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1. Επιχειρηματική δραστηριότητα

1.1 Ενέργεια και Ορυκτά
ΛΗΞΗ 27.03.2017 - Προκήρυξη διαγωνισμού για την επέκταση του Υ/Η υποσταθμού Koman.
Η εταιρεία OSΤ, Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Αλβανία, πραγματοποιεί
ανοιχτό διαγωνισμό, με ηλεκτρονικά μέσα, για την επέκταση του Υ/Η υποσταθμού Koman με την προμήθεια
ενός μετασχηματιστή 400/220 kV. Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 4.897.000 ευρώ, μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών, μέσω της διαδικτυακής
πλατφόρμας www.app.gov.al, είναι η 27/03/2017 και ώρα 10:00. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες
στο σύνδεσμο https://www.app.gov.al/ep/contractnotice.aspx, χρησιμοποιώντας τον αριθμό αναφοράς του
διαγωνισμού (REF-67107-02-08-2017) στο πεδίο «Call Number» ή «Numri i Shpalljes», ανάλογα με την
επιλεγμένη γλώσσα.
Ψηφίστηκε από την Α/Βουλή ο νόμος για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Το Κοινοβούλιο της Αλβανίας ενέκρινε νόμο για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές,
μετά από μακροχρόνια διαφωνία από τους διαχειριστές μικρών Η/Υ, καθώς αλλάζει το ρυθμιστικό καθεστώς
και την υποστήριξη που ίσχυε μέχρι σήμερα. Ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε, το Δεκέμβριο του 2016, μετά
την παρέμβαση του Κέντρου Επίλυσης Διαφορών, αποτέλεσε τη βάση για ειδική διάταξη που ενσωματώθηκε
στο εν λόγω πλαίσιο Νόμου. Το πλήρες κείμενο του νόμου μπορείτε να βρείτε ακόλουθο σύνδεσμο (στην
αλβανική γλώσσα): https://www.parlament.al/wp-content/uploads/2016/11/PERDORIMI-I-ENERGJISE-NGABURIME-TE-RINOVUESHME.pdf
Ανακοίνωση σχεδίου για την ηλεκτρονική ανάγνωση μετρητών ενέργειας
Ο Αλβανός Π/Θ κ. Rama και ο Υπουργός Ενέργειας και Βιομηχανίας κ. D. Gjiknuri παρουσίασαν σχέδιο για
την ηλεκτρονική ανάγνωση μετρητών ενέργειας, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει εντός του τρέχοντος έτους. Ο
Α.Π/Θ αναφέρθηκε στις ποινές που επιβλήθηκαν για τις καθυστερήσεις πληρωμής των λογαριασμών ρεύματος,
κατά την εκκίνηση της μεταρρύθμισης στον τομέα της ενέργειας, υπογραμμίζοντας ότι συνέβαλλαν στην
επιτυχία της μεταρρύθμισης. Ανέφερε, ωστόσο ότι, οι ευάλωτες κατηγορίες θα συνεχίσουν να υποστηρίζονται
και πρόσθεσε ότι η α/Κυβέρνηση έχει ως στόχο τη μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα. Επιπλέον, ο
α/Υπουργός διευκρίνισε ότι, η ηλεκτρονική ανάγνωση των μετρητών θα διεξάγεται κάθε τρεις μήνες, οι
καταναλωτές θα πληρώνουν, σε μηνιαία βάση, τον μέσο όρο κατανάλωσης του τριμήνου και στο τέλος του
τριμήνου θα γίνονται οι κατάλληλες προσαρμογές, μετά την εκκαθάριση του λογαριασμού.
Η αξία επένδυσης του ΤΑΡ στην Αλβανία, για το 2017, εκτιμάται σε πάνω από €400 εκατ.
Ο Trans Adriatic Pipeline (TAP), έργο στρατηγικής σημασίας για την Αλβανία, αναμένεται να έχει σημαντική
επίδραση στην οικονομία της χώρας, με την αξία επενδύσεων για το 2017 να εκτιμάται σε περίπου € 400 εκατ.,
ένα ποσό ίσο με περίπου 4% του ΑΕΠ της Αλβανίας, σύμφωνα με πηγές του TAP. Η συνολική αξία των
επενδύσεων του TAP στο τμήμα της Αλβανίας είναι κατ 'εκτίμηση € 1,5 δισ., ενώ το σύνολο του έργου
αναμένεται να κοστίσει € 6,2 δισ. Η κατασκευή του αγωγού έχει εισέλθει στο δεύτερο έτος και η φάση της
κατασκευής έχει δημιουργήσει περισσότερες από 1.800 θέσεις πλήρους απασχόλησης. Επιπλέον, η συνολική
παραγωγή της Αλβανίας, εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά τουλάχιστον € 150 εκατ., σύμφωνα με μελέτη του
Πανεπιστήμιου της Οξφόρδης.
Προθεσμία έως την 30η Ιουνίου τ.ε. για ηλεκτρική ενέργεια από την ελεύθερη αγορά.
Το Α/Υπουργείο Ενέργειας και Βιομηχανίας αποδέχεται την αίτηση των 73 επιχειρήσεων σχετικά με την
επέκταση προθεσμίας, έως 30 Ιουνίου τ.ε., για την έξοδο από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από τον
δημόσιο φορέα. Σύμφωνα με το νόμο για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, οι εταιρείες θα έπρεπε να
είχαν υπογράψει συμβάσεις για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από ιδιώτες, αμέσως μετά την εγκατάσταση
των μετρητών, αλλά οι ίδιες οι εταιρείες ζήτησαν παράταση χρόνου για την εφαρμογή αυτής της διαδικασίας.
Παρά αυτήν την νομική υποχρέωση, ο οργανισμός OSHΕΕ δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις, που δεν
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έχουν ακόμη συνάψει σύμβασης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με ιδιώτη πάροχο, να μπορέσουν να
εξασφαλίσουν, βάσει μίας σύμβασης με τον δημόσιο φορέα, την αγορά ενέργειας μόνο για 2 μήνες.

1.2 Κλάδος κατασκευών και Real Estate
Το «Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας» ενέκρινε σχεδία αστικής ανάπτυξης για 11 Αλβανικούς Δήμους
Στις 8 Φεβρουαρίου 2017, εγκρίθηκαν από το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας (NTC National Territory Council)
σχέδια αστικής ανάπτυξης για 11 Αλβανικούς Δήμους (Kruja, Kukës, Ura Vajgurore, Skrapar, Poliçan, Cërrik,
Librazhd, Kurbin, Divjakë, Αργυροκάστρου και Κορυτσάς). Η Υπουργός Αστικής Ανάπτυξης κ. Englantina
Gjermeni, μιλώντας σε συνέντευξη, ανέφερε ότι στο πλαίσιο αυτό θα υπάρξει τεχνική και χρηματοδοτική
βοήθεια προς τους επιλεγμένους Δήμους, ενώ παράλληλα θα δημιουργηθεί μία πλατφόρμα επικοινωνίας με
τους πολίτες και τις ομάδες συμφερόντων, η οποία θα συνεισφέρει στο διάλογο και στην λήψη των
αποφάσεων για την αστική ανάπτυξη. Επίσης, η κα. Gjermeni ανέφερε ότι, μέχρι το τέλος του 2017, θα
εκπονηθούν σχέδια αστικής ανάπτυξης για 43 από τους 61, συνολικά, Αλβανικούς Δήμους. Η Υπηρεσία των
Ηνωμένων Πολιτειών για τη Διεθνή Ανάπτυξη (USAID) υποστηρίζει σθεναρά τα σχεδία τοπικής ανάπτυξης και
υλοποίησε την ολοκλήρωση της έκδοσης των πέντε πρώτων γενικών τοπικών σχεδίων στην Αλβανία.
Παρουσίαση έργου οικοδόμησης 20 νέων σχολείων στο Δήμο Τιράνων
Στις 13 Ιανουαρίου τ.ε., ο Α Π/Θ κ. Rama παρακολούθησε εκδήλωση του Δήμου Τιράνων για την παρουσίαση
του προγράμματος κατασκευής είκοσι νέων σχολείων. Η εν λόγω επένδυση εντάσσεται στο πρόγραμμα του
«1 δισ. € για την ανασυγκρότηση» την οποία ανακοίνωσε πρόσφατα το Α Π/Θ. Σύμφωνα με τον κ. Rama, η το
πρόγραμμα θα συνεισφέρει στην οικονομική ανάπτυξη, ο ρυθμός της οποίας εκτιμά ότι θα διπλασιαστεί,
φτάνοντας το 5%. Ο Δήμαρχος των Τιράνων κ. Veliaj ανέφερε ότι το έργο της Κυβέρνησης κινείται προς τη
σωστή κατεύθυνση και αποτελεί οικονομικό μοντέλο για την υποστήριξη της ανάπτυξης των Δήμων, χωρίς
περαιτέρω επιβάρυνση των οικονομικών τους.
Προβληματισμός για τα αρχαιολογικά ευρήματα στο Δυρράχιο
Στις 13 Ιανουαρίου τ.ε., η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Μέσων Ενημέρωσης πραγματοποίησε
ακρόαση με τον Υπουργό Πολιτισμού, το Δήμαρχο Δυρραχίου και Αξιωματούχους του Ιστορικού Οργανισμού
για την προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και εκπρόσωπους της Κοινωνίας των Πολιτών για να
συζητήσουν το σχέδιο για την ανάπτυξη της περιοχής γύρω από το Ενετικό Πύργο στην πόλη του Δυρραχίου,
το λεγόμενο Σχέδιο Veliera. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα αντικείμενα και τα αρχαία τείχη που
ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια εργασιών για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου ανάπτυξης. Οι εκπρόσωποι
της Κοινωνίας των Πολιτών ανέφεραν ότι το πρόγραμμα ανάπτυξης θα πρέπει να σταματήσει αμέσως, έτσι
ώστε να μην βλάψει περαιτέρω την εν λόγω πρόσφατη ανακάλυψη στον αρχαιολογικό χώρο. Ο Δήμαρχος
Δυρράχιου κ. Vangjush Dako διαβεβαίωσε τους συμμετέχοντες ότι δεν προκλήθηκαν ζημιές στον αρχαιολογικό
χώρο, ως αποτέλεσμα των έργων, λέγοντας ότι το έργο θα μπορούσε να τροποποιηθεί, έτσι ώστε να
αποφευχθούν τέτοιες συνέπειες.

1.3 Τραπεζικός & Ασφαλιστικός Τομέας
Στα ίδια επίπεδα διατηρούνται τα επιτόκια από την Τράπεζα της Αλβανίας
Κατά τη συνεδρίασή στις 1 Φεβρουαρίου 2017, το Εποπτικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Αλβανίας
αποφάσισε τη διατήρησης του βασικού επιτοκίου στο επίπεδο του 1,25%. Επίσης, επανεξέτασε και
αποφάσισε: 1) Την έγκριση του κανονισμού «για την ενοποιημένη εποπτεία», 2) την υιοθέτηση ορισμένων
τροποποιήσεων του κανονισμού «Περί έκθεσης κεφαλαιακής επάρκειας», 3) την έγκριση του κανονισμού «Για
την πολιτική και διοικητική διαχείριση του αποθεματικού». Στην ιδία συνεδρίαση, το Εποπτικό Συμβούλιο
αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια για διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων και για τη
διευκόλυνση αποδοχής δανεισμού, στο 25,2% και το 0,25% αντίστοιχα.
Μείωση στην απόδοσης των α/εντόκων γραμμάτιων (T-bill)
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Οι αποδόσεις των α/εντόκων γραμμάτιων (T-bill) μειώθηκαν ελαφρά, κατά τη δημοπρασία που διεξήχθη από
την Τράπεζα της Αλβανίας στις 7 Φεβρουαρίου 2017. Οι χαμηλότερες τιμές, για δεύτερη δημοπρασία στη
σειρά, επιβεβαιώνουν την τάση που δείχνει σταθεροποίηση των αποδόσεων, μετά από μια σημαντική αύξηση,
κατά το δ’ τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από την Κεντρική
Τράπεζα, η μέση απόδοση των εντόκων γραμματίων 12 μηνών ήταν 3,05%, ελαφρώς κάτω από 3,18% στην
προηγούμενη δημοπρασία. Η απόδοση των 6μηνων εντόκων γραμματίων ήταν 2,01%, με πτώση κατά 0,24
ποσοστιαίες μονάδες από το μέσο όρο απόδοσης 2,25%, που καταγράφηκε σε δημοπρασία του περασμένου
μήνα. Η πτώση στις τιμές των T-bill δείχνει αυξανόμενο ενδιαφέρον της χρηματοπιστωτικής αγοράς για τους εν
λόγω τίτλους του δημοσίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, η α/Κυβέρνηση ήταν σε θέση να
ανταποκριθεί στη ζήτηση για χρηματοδότηση με δανεισμό συνολικού ποσού των 13,7 δισ. ΛΕΚ (περίπου
€12,5 εκατ.), αν και η ζήτηση υπερέβη την προσφορά.
Workshop: «Το χρηματοπιστωτικό σύστημα στην Αλβανία» από την ΤτΑ & την Παγκόσμια Τράπεζα
Στις 2 Φεβρουαρίου 2017, η Τράπεζα της Αλβανίας, σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα, διοργάνωσε
στις εγκαταστάσεις της workshop με τίτλο «Το χρηματοπιστωτικό σύστημα στην Αλβανία - Από τα σενάρια του
2025, στην επίδραση του σήμερα», υπό τη διεύθυνση της δεύτερης υποδιοικήτριας της ΤτΑ, κα Ahmetaj. Εκτός
από τους εκπρόσωπους της Παγκόσμιας Τράπεζας, και το προσωπικό της Τράπεζας της Αλβανίας,
συμμετείχαν, επίσης, εκπρόσωποι των α/Υπουργείων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και διαφόρων
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας. Το workshop σχεδιάστηκε ως μια δυναμική πλατφόρμα συζήτησης
για την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις προκλήσεις, την ταυτοποίηση και τη διαχείριση των κινδύνων, και
τη εξέταση διαφορετικών στρατηγικών. Συζητήθηκαν σενάρια για το μέλλον της οικονομίας, σε μακροπρόθεσμο
ορίζοντα, λαμβάνοντας υπόψη εναλλακτικούς συνδυασμούς παραγόντων που επηρεάζουν μια ανοικτή
οικονομία και προτάθηκαν τρόποι αντιμετώπισης δημοσιονομικών θεμάτων για τη χάραξη μακροοικονομικών
πολιτικών.
Ο αριθμός των on-line τραπεζικών λογαριασμών αυξήθηκε κατά 37% το 2016
Σύμφωνα με την Τράπεζα της Αλβανίας, ο αριθμός των on-line τραπεζικών λογαριασμών έφθασε 209.000 το
2016, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 37% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Οι τραπεζικές
υπηρεσίες, μέσω διαδικτύου, προσφέρονται από την πλειοψηφία των τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην
Αλβανία, ενώ τα τέλη για τις τραπεζικές διαδικτυακές υπηρεσίες είναι δραματικά χαμηλά, γεγονός που φαίνεται
ότι ενθαρρύνει την αύξηση του αριθμού των πελατών, οι οποίοι επιλέγουν τις εν λόγω υπηρεσίες. Η Κεντρική
Τράπεζα της Αλβανίας εκτιμά ότι, περίπου το 6% του συνόλου των λογαριασμών χαρτοφυλακίου του
αλβανικού τραπεζικού συστήματος είναι προσβάσιμο, μέσω διαδικτύου, σε σύγκριση με 4,6% το 2015. Ο
αριθμός των on-line τραπεζικών λογαριασμών υπολογίζεται σε περίπου 3.440.000.

1.4 Τομέας Μεταφορών
Ηλεκτρονικά εισιτήρια για τα μέσα μαζικής μεταφοράς του Δήμου των Τιράνων
Σύμφωνα με δηλώσεις του Δημάρχου των Τιράνων κ. Erion Veliaj, σύντομα θα αρχίσει η έκδοση ηλεκτρονικών
εισιτηρίων για τα οχήματα δημόσιων μεταφορών. Το Συμβούλιο Υπουργών με σχετική απόφασή του ανέθεσε
στο Δήμο το δικαίωμα έκδοσης ηλεκτρονικών εισιτηρίων για τα λεωφορεία του Δήμου Τιράνων. Σύμφωνα με
τον Δήμαρχο, ως αποτέλεσμα αυτής της τεχνολογικής παρέμβασης, δεν θα υπάρχουν πωλήσεις εισιτηρίων,
ούτε ελεγκτές στα λεωφορεία. Επίσης, ο Δήμαρχος δημοσίευσε τα αποτελέσματα μιας δημοσκόπησης που
πραγματοποιήθηκε σε δείγμα πληθυσμού των Τιράνων, σύμφωνα με την οποία το 78% των ερωτηθέντων
υποστηρίζουν την εισαγωγή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου στις δημόσιες μεταφορές.
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1.5 Τομέας Τροφίμων και Γεωργίας
Απόλυση της επόπτη κας Tatjana Dizdar, εξ’ αιτίας εισαγωγής περισσότερων των 66.000 πουλερικών
Η Εθνική Υπηρεσία Τροφίμων (AKU), μετά από εσωτερική διοικητική έρευνα, έθεσε σε άμεση απόλυση από το
γραφείο της εποπτείας την Tatjana Dizdar, διότι επέτρεψε την είσοδο σε περισσότερα από 66.000 πουλερικά,
στο συνοριακό σημείο Χάνι Χότι, πηγαίνοντας εναντίον στην υπ’ αριθμ. 671/6.01.2017 απόφαση του
Υπουργού Γεωργίας, που απαγορεύει την εισαγωγή και τη διαμετακόμιση ζώντων πουλερικών, νεοσσών μιας
ημέρας, καθώς και αυγών επώασης από τις χώρες: Ελλάδα, Βουλγαρία και το Μαυροβούνιο, εξ’ αιτίας της
παθογόνου νόσου της γρίπης των πτηνών (H5N8). Σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπων της AKU, η Υπηρεσία
δεν ανέχεται καμία παραβίαση που μπορεί να έχει συνέπειες για την υγεία των καταναλωτών και έχει λάβει
όλα τα νόμιμα μέτρα για την ποινική δίωξη κατά της επιθεωρητού κα Tatjana Ντίζνταρ, ενώ θα συνεχίσει τους
αυστηρούς ελέγχους, προκειμένου να εφαρμόσει την εν λόγω απόφαση του Υπουργείου.
Ιταλο-Αλβανική Συνεργασία στον αγροτικό τομέα – Υπογραφή τριών συμφωνιών αξίας € 10 εκατ.
Το Α/Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης των Υδάτων, υπέγραψε τρεις συμφωνίες
συνεργασίας με τον «Ιταλικό Οργανισμό Ανάπτυξης και Συνεργασίας», για τον εκσυγχρονισμό του Αλβανικού
Αγροτικού Τομέα. Οι συμφωνίες υπογράφτηκαν από τον Γενικό Διευθυντή του α/Υπουργείου, κ. Vojo Bregu και
από τρείς αντιπροσώπους του εν λόγω Ιταλικού φορέα. Το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του Αλβανικού τομέα
Γεωργίας (PROMAS) υλοποιείται στο πλαίσιο του πρωτόκολλου ιταλικο-αλβανικής συνεργασίας για την
ανάπτυξη, περιόδου 2010-2012. Χρηματοδοτείται από δάνειο με ευνοϊκούς όρους, ύψους €10 εκατ. το οποίο
ξεκίνησε το Μάρτιο 2015 στο Α/Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης των Υδάτων, που
ενεργεί ως φορέας εκτέλεσής του. Το (PROMAS) αποτελείται από τα ακόλουθα τρία έργα, τα οποία
σχεδιάστηκαν από κοινού με τις ιταλικές αρχές: 1) Ενίσχυση του Οργανισμού Γεωργικής και Αγροτικής
Ανάπτυξης (ARDA), με τη χρηματοδότηση να ανέρχεται σε € 5 εκατ. 2) Βιώσιμη ανάπτυξη παραγωγής στο
τομέα της ελιάς στην Αλβανία (ASDO), με χρηματοδότηση ύψους € 3 εκατ. και 3) Σχέδιο για τη δημιουργία ενός
ασφαλιστικού συστήματος για τη γεωργία (ASSI), που χρηματοδοτείται με το ποσό € 2 εκατ.
Υπογραφή Συμφωνίας στη Ρώμη με τον FAO για βοήθεια στον τομέα της αλιείας.
Η Αλβανία υπέγραψε με τον FAO/ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) Συμφωνία για τεχνική
βοήθεια στον τομέα της αλιείας (Ρώμη, 6.2.2017). Από αλβανικής πλευράς, τη συμφωνία υπέγραψε ο
Α/Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης των Υδάτων, κ. Panariti και εκ μέρους του FAO η
Γενική Αναπληρώτρια κα. Semedo. Η Συμφωνία υπεγράφη με στόχο την παροχή τεχνικής βοήθειας από τον
FAO στον τομέα της αλιείας και κυρίως σε τρεις τομείς: 1) Την υποστήριξη της ανάπτυξης ενός εθνικού
συστήματος συλλογής αλιευτικών δεδομένων, σύμφωνα με το GFCM-DCRF (Data Collection Reference
Framework). 2) Την ανάπτυξη αποτελεσματικών μέτρων στα λιμάνια των μελών για την καταπολέμηση της
παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης των επιθεωρητών αλιείας
και του συστήματος υποστήριξης της παρακολούθησης των αλιευτικών σκαφών (Vessel Monitoring System)
και 3) Την ανάπτυξη βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης χάραξης ενός
Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου.
Ετήσια συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Έργου "AdriaMed»,
Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης των Υδάτων, κ. Edmond Panarit περέσθη, στις
16.2.2017, στην ετήσια συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος «AdriaMed», που
πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των χωρών που βρέχονται από την Αδριατική
Θάλασσα. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα του FAO που χρηματοδοτείται από τα Υπουργεία Γεωργίας της
Ιταλίας και της Κροατίας, το οποίο ξεκίνησε το 1999 και έχει ως στόχο τη συνεργασία σε διοικητικό, τεχνικό και
επιστημονικό επίπεδο για τη διαχείριση της αλιείας στην Αδριατική Θάλασσα. Στην ομιλία του, ο Α/Υπουργός
υπογράμμισε τη σημασία του προγράμματος και του έργου που επιτελείται ως συνέπεια αυτού, για την
αειφόρο χρήση των αλιευτικών πόρων στην Αδριατική και το Ιόνιο Πέλαγος. Το έργο «AdriaMed» λειτουργεί ως
οδηγός για τα κράτη μέλη, ιδίως για την Αλβανία, στη στήριξη της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο
(ΓΕΑΜ) και για την Επιστημονική και Συμβουλευτική Επιτροπή για την υδατοκαλλιέργεια προς το συμφέρον
της περιοχής και για τη διαχείριση της αλιείας. Επίσης, ο Υπουργός τονίζοντας το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της
Α/Κυβέρνησης στον τομέα της αλιείας, αναφέρθηκε στον πρόσφατο νόμο για την «Υδατοκαλλιέργεια» και την
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«Εθνική Στρατηγική για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια». Κατά τη δεύτερη ημέρα των εργασιών, η
Επιτροπή προώθησε σχέδιο εργασίας, το οποίο παρέχει τεχνική βοήθεια για την αξιολόγηση των αλιευτικών
πόρων, την κοινωνικό-οικονομική αξιολόγηση των αλιευτικών, τη διαχείριση της αλιείας, τη βελτίωση του
στατιστικού συστήματος και την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας των χωρών που βρέχονται από την
Αδριατική Θάλασσα.

1.6 Τουριστικός τομέας
Σύμβαση δανείου με την IBRD για ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής και τουριστικής ανάπτυξης
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή της Αλβανίας επί των παραγωγικών δραστηριοτήτων, Εμπορίου και
Περιβάλλοντος ενέκρινε τη δανειακή σύμβαση μεταξύ της Α/Κυβέρνησης και της Διεθνούς Τράπεζας για την
Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (IBRD) για τη χρηματοδότηση του έργου Ολοκληρωμένης Αστικής και
Τουριστικής ανάπτυξης στην Αλβανία, με το ποσό των € 63,8 εκατ. Η σύμβαση του δανείου αναμένεται να
επικυρωθεί από το Κοινοβούλιο. Το έργο θα συμβάλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας, την αύξηση των
εισοδημάτων και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας, σε επιλεγμένες περιοχές, κυρίως στο νότιο τμήμα της
Αλβανίας, που αποτελεί γνωστό βασικό τουριστικό προορισμό με σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης. Το έργο
στοχεύει στη βελτίωση των αστικών υποδομών, την ενίσχυση τουριστικών υποδομών, καθώς και τη βελτίωση
της ικανότητας των θεσμικών οργάνων να υποστηρίζουν το τουρισμό σε τοπικό επίπεδο. Το ολοκληρωμένο
σχέδιο αστικής και τουριστικής ανάπτυξης έχει συμπεριληφθεί στο μεσοπρόθεσμο προϋπολογισμό του
Ταμείου Ανάπτυξης Αλβανίας για την περίοδο 2017-2019.
Προϋπολογισμός περί τα € 1.200.000 για τον τουρισμό στην Αλβανία.
Τα επόμενα δύο χρόνια, σύμφωνα με τα σχέδια του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης, Τουρισμού,
Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας προβλέπεται η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών
στην Αλβανία, με στόχο την αυξημένη ζήτηση σε εθνικό επίπεδο, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την
παροχή πληροφοριών για τους τουρίστες και την τουριστική βιομηχανία. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια
του 2017, αναμένεται η αδειοδότηση των τουριστικών πρακτορείων, η ταξινόμηση των εγκαταστάσεων
στέγασης και οι πιστοποιημένες ξεναγήσεις. Το 2018 θα ξεκινήσει η εφαρμογή των προτύπων που
θεσπίστηκαν από το νέο νόμο για τον τουρισμό και η διαδικασία θα συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια του 2019.
Τα κονδύλια που προβλέπονται συνολικά στον προϋπολογισμό για την εφαρμογή της εν λόγω μεταρρύθμισης
είναι € 458.000 για το 2017 και € 393.000 για 2018-2019 (ετησίως). Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία
υπηρεσίας Επιθεώρησης Τουρισμού, η οποία θα ασχοληθεί με την πιστοποίηση. Στον προϋπολογισμό του
2017, διαθέσιμα για αυτή την υπηρεσία είναι περίπου 26,1 εκατ. ΑΛΛ, ενώ για το 2018 και το 2019, 27,3 εκατ.
ΑΛΛ ετησίως. Για τη διαδικασία αδειoδότησης και ταξινόμησης των τουριστικών πρακτορείων, των
εγκαταστάσεων στέγασης και τουριστικών ξεναγήσεων, για το 2017, προβλέπεται προϋπολογισμός ύψους
36,5 εκατ. ΑΛΛ, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών δαπανών.

1.7 Τομέας Τεχνολογιών Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Αλβανικό ταχυδρομείο - Οικονομική Ανάλυση 2016, με τριπλάσια κέρδη από τα προσδοκώμενα.
Κατά τη διάρκεια συνεδρίου, το Αλβανικό Ταχυδρομείο (ΑΤ) παρουσίασε ανάλυση των οικονομικών
επιδόσεών του, για το 2016. Όπως αναφέρθηκε τα ετήσια κέρδη, ξεπέρασαν κάθε προσδοκία για το 2016 και
τριπλασιάστηκαν, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, φτάνοντας τα 140 εκατ. ΑΛΛ (ήτοι περίπου €102
εκατ.). Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες εξακολούθησαν να έχουν το σημαντικότερο μερίδιο, στο σύνολο των
εσόδων του Αλβανικού Ταχυδρομείου, με ποσοστό περίπου 51% και ακολούθησαν οι τραπεζικές και
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με ποσοστό 41%, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό αφορούσε άλλες υπηρεσίες που
προσφέρει η εταιρεία. Το Αλβανικό ταχυδρομείο έχει υπογράψει σειρά νέων συμφωνιών με ιδιωτικούς και
δημόσιους φορείς, οι οποίες έχουν βοηθήσει στην σημαντική αύξηση των εσόδων του. Σύμφωνα με τον Γενικό
Δ/ντή του ΑΤ κ. Majlind Lazimi, ως μελλοντικοί στόχοι στους οποίους επικεντρώνονται οι προσπάθειες του ΑΤ
είναι η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, ήτοι το «Digital Post Office» και η δημιουργία εμπορικής πλατφόρμας
που επεξεργάζονται σε συνεργασία με τα Τουρκικά Ταχυδρομεία, έργο το οποίο σχεδιάζεται να υλοποιηθεί
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εντός του πρώτου τριμήνου του 2017, με την ψηφιοποίηση συστημάτων διαχείρισης ανθρώπινων πόρων,
χρηματοδότησης, εφοδιασμού κλπ. Μακροπρόθεσμα, ως φιλόδοξο σχέδιο προσδιορίζεται η δημιουργία
Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (PostBank), λαμβάνοντας υπόψη παραδείγματα ανεπτυγμένων χωρών που το
έχουν εφαρμόσει με επιτυχία.

1.8 Τομέας Υγείας και Περιβάλλοντος
Υποβάθμιση του οικοσυστήματος της λίμνης της Αχρίδας από ενέργειες της πΓΔΜ.
Στον αλβανικό τύπο υπάρχουν δημοσιεύματα τα οποία ασκούν κριτική στην αλβανική Κυβέρνηση, για την
αδράνειά της στην πρόσφατη παραβίαση της Συμφωνίας Αλβανίας – πΓΔΜ για την προστασία της Λίμνης της
Αχρίδας, από πλευράς πΓΔΜ. Οι κατηγορίες βασίζονται στο γεγονός ότι η Κυβέρνηση της πΓΔΜ έχει ανοίξει
τις πύλες στην πόλη Στρούγκα, προκειμένου μεγαλύτερες ποσότητες νερού να κατευθυνθούν προς τους Υ/Η
σταθμούς της. Αυτό όμως είχε ως συνέπεια, τη μείωση της στάθμης των υδάτων της λίμνης κατά 25 εκατοστά
κάτω από το επιτρεπόμενο όριο, για τη συντήρηση του οικοσυστήματος της Λίμνης.
Ψήφισμα του ΕΚ: Προβληματισμός για την κατασκευή νέων Υ/Η σε προστατευόμενες περιοχές
Σύμφωνα με τον αλβανικό τύπο, σε πρόσφατο ψήφισμα που εγκρίθηκε στα μέσα του Φεβρουαρίου τ.ε. από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) σε έκθεση για την Αλβανία, η οποία υποβάλλεται από τον εισηγητή του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Αλβανία, το Γερμανό ευρωβουλευτή κ. Knut Fleckenstein, αφιερώνονται δύο
παράγραφοι για την κατασκευή Υ/Η σταθμών σε προστατευόμενες περιοχές. Στο ψήφισμα, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι 44 από 71 υδροηλεκτρικούς σταθμούς στην Αλβανία
είναι υπό κατασκευή σε προστατευόμενες περιοχές. Σύμφωνα με το ψήφισμα, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις
των Υ/Η σταθμών συχνά δεν αξιολογούνται σωστά, ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα διεθνή
πρότυπα και τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ. Ειδικότερα, το ψήφισμα συμβουλεύει την Α/Κυβέρνηση να εξετάσει
τη δημιουργία ενός Εθνικού Πάρκου σε όλο το μήκος του Αωού ποταμού (Vjosha) και να εγκαταλείψει τα
σχέδια για νέες μονάδες υδροηλεκτρικής ενέργειας κατά μήκος του ποταμού και των παραποτάμων του.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017- 0036+0+DOC+PDF+V0//EN

1.9 Άλλες ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος
Ανάπτυξη των εξαγωγικών επενδύσεων
Ο AIDA (Αλβανικός Οργανισμός Ανάπτυξης Ξένων Επενδύσεων) ξεκίνησε την υλοποίηση ενός έργου με στόχο
τη ενημέρωση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για την επέκταση των εξαγωγών τους σε
περιφερειακές και διεθνείς αγορές. Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το γερμανικό αναπτυξιακό φορέα, GIZ.
Τελωνιακός έλεγχος φορτηγών και ΙΧ οχημάτων με σκάνερ στα σύνορα
Σύμφωνα με τον τοπικό τύπο, η Περιφερειακή Αστυνομική Δ/νση Κορυτσάς, εξέδωσε εσωτερική εγκύκλιο, στις
αρχές του Φεβρουαρίου τ.ε., με την οποία ζήτησε από τις υφιστάμενες υπηρεσίες της, να περνούν σε σκάνερ
όλα τα φορτηγά που διέρχονται από τα συνοριακά σημεία διέλευσης δικαιοδοσίας τους και έχουν προορισμό
την Ελλάδα και την ΠΓΔΜ. Το μέτρο αυτό επεκτάθηκε και για τα μικρά Ι.Χ αυτοκίνητα, με στόχο την αποτροπή
διακίνησης ναρκωτικών από Αλβανία προς τις γειτονικές χώρες.
Αλλαγή του νόμου «Περί Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας»
Η Επιτροπή παραγωγικών δραστηριοτήτων, Εμπορίου και Περιβάλλοντος ενέκρινε στις 14 Φεβρουαρίου τ.ε.
αλλαγές στο σχέδιο νόμου «Περί Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας», που προετοιμάστηκε από τη Γενική Διεύθυνση
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων [DPPM (GDPT)] και ψηφίστηκε από την ολομέλεια της
Α/Βουλή στις 16 Φεβρουαρίου τ.ε. Οι αλλαγές αφορούσαν στη βελτίωση των διαδικασιών ελέγχου και την
προστασία των αντικειμένων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, στον καθορισμό των κριτηρίων για τη κατοχύρωση
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εμπορικού σήματος, κ.λπ. Για τη τροποποίηση του νόμου ελήφθησαν υπόψη οι συστάσεις των τοπικών και
ξένων εμπειρογνωμόνων, συμπεριλαμβανομένων ομάδων συμφερόντων, εκπρόσωπων επιχειρήσεων κ.λπ.
Το πλήρες κείμενο του νόμου μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του αλβανικού κοινοβουλίου (στην αλβανική
γλώσσα) στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.parlament.al/akt/ligj-nr-172017-per-disa-ndryshime-dheshtesa-ne-ligjin-nr-9947-date-7-7-2008-per-pronesine-industriale-te-ndryshuar/
Περίπου 100.000 επιχειρήσεις σταμάτησαν τη δραστηριότητά τους στην Αλβανία.
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Γενική Διεύθυνση Φορολογίας, περίπου 100.000 επιχειρήσεις
σταμάτησαν τη δραστηριότητά τους κατά τη διάρκεια των 5 τελευταίων μηνών του 2016. Ειδικώτερα, ο αριθμός
των επιχειρήσεων που σταμάτησαν τη δραστηριότητά τους τον Αύγουστο 2016 ήταν 95.086, ενώ το Δεκέμβριο
του 2017, ο αριθμός έφτασε μέχρι και 106.439. Η κατάσταση των επιχειρήσεων μεταβάλλεται σε παθητική όταν
εντός ενός οικονομικού έτους, δεν ασκείται καμία εμπορική δραστηριότητα για ένα 12μήνο. Η αποχώρηση
ξένων επιχειρήσεων και ορισμένων ισχυρών επενδυτών, αποτελεί ένδειξη επιδείνωσης του επιχειρηματικού
κλίματος στην Αλβανία σήμερα.
Γενική Δ/νση Εφορίας: Νέα υπηρεσία Call Center για την εξυπηρέτηση επιχειρηματιών και πολιτών
Εντός του Φεβρουαρίου τ.ε., ξεκίνησε μια νέα υπηρεσία εξυπηρέτησης επιχειρήσεων και πολιτών από την
Γενική Δ/νση Εφορίας, μέσω Τηλεφωνικού Κέντρου (Call Centre), όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να
εξυπηρετούνται και να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για θέματα που σχετίζονται με την φορολογική
διοίκηση. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη από Δευτέρα έως Πέμπτη, από ώρα 09:00-20:00 και Παρασκευή από
τις 09:00 έως τις 16:00. Για να εξασφαλιστεί η παροχή βοήθειας και η υψηλής ποιότητα πληροφόρησης, τα εν
λόγω Τηλεφωνικά Κέντρα έχουν στελεχωθεί με εκπαιδευμένο προσωπικό και με προηγμένα λειτουργικά
συστήματα για τη διαχείριση των κλήσεων. Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον τύπο των
πληροφοριών, μέσω αυτόματης απάντησης.
Δημοτικό Συμβούλιο Τιράνων ενέκρινε απόφαση για δάνεια με ευνοϊκούς όρους σε άστεγες οικογένειες
To Δημοτικό Συμβούλιο των Τιράνων ενέκρινε κατά τη συνεδρίαση της 20 Φεβρουαρίου τ.ε., περίπου 1.000
δάνεια με ευνοϊκούς όρους για νέους ή / και ευάλωτα νοικοκυριά, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για να
εξασφαλίσουν στέγη, κατά τη διάρκεια του 2017.
Συμφωνία Εγγυήσεων μεταξύ Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) και Raiffeisen Bank
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) και η Τράπεζα Raiffeisen, υπέγραψαν, στις 17.2.2017, Συμφωνία
Εγγυήσεων για την υποστήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Αλβανία, μέσω του Προγράμματος
Ανάπτυξης και Καινοτομίας Επιχειρήσεων Δυτικών Βαλκανίων (WB EDIF). Η εν λόγω Συμφωνία αποσκοπεί
στη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση μικρού μεγέθους και/ή νεοφυών επιχειρήσεων στην
Αλβανία, προσφέροντας κάλυψη της πίστωσης σε ένα χαρτοφυλάκιο δανείων με ελκυστικούς όρους για τα
επόμενα δύο έτη, ύψους € 17 εκατ. Σχολιάζοντας τη Συμφωνία από πλευράς ΕΤΕ, ο Διευθυντής
μικροχρηματοδοτήσεων κ. Alessandro Tappi ανέφερε ότι εντάσσεται στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του
μηχανισμού εγγυήσεων στα Δυτικά Βαλκάνια και με αυτόν τον τρόπο, μέσω της Raiffeisen Bank, θα αυξηθεί η
πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, θα ενισχυθούν οι επιχειρήσεις, καθώς και η δημιουργία θέσεων
εργασίας. Ο κ. Christian Canacaris, Γενικός Διευθυντής της Raiffeisen, δήλωσε ότι η Συμφωνία θα βοηθήσει
την περαιτέρω αύξηση της πελατειακής βάσης της Τράπεζας και την επέκταση του δανειακού χαρτοφυλακίου,
ενώ παράλληλα θα επιτρέψει στην Τράπεζα να κάνει πιο ανταγωνιστικές προσφορές στους πελάτες της,
μειώνοντας έτσι το κόστος δανεισμού τους.
Νέο εθνικό σύστημα ηλεκτρονικής επιθεώρησης,
Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης, στις 30.1.2017, την οποία διοργάνωσε ο Α/Γενικός Επιθεωρητής κ. Shkelqim
Haydari παρουσιάστηκε, στην επιχειρηματική κοινότητα της Αλβανίας, το νέο εθνικό σύστημα ηλεκτρονικής
επιθεώρησης, παρουσία του Α/Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Υδάτων κ. Panariti και της
Α/Υπουργού Καινοτομίας και Δημόσιας Διοίκησης κα Harito. Σκοπός του νέου συστήματος επιθεώρησης είναι
η βελτίωση της λογοδοσίας και της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων επιθεώρησης στη Αλβανία,
δίνοντας έμφαση στην ενοποίηση και τυποποίηση των διαδικασιών, την τεκμηρίωση και τη μεθοδολογία
εργασίας για όλα τα θεσμικά όργανα που είναι επιφορτισμένα με λειτουργίες ελέγχου. Επίσης, επιδιώκεται η
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αύξηση της διαφάνειας και η ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων, καθώς και η ενημέρωση του κοινού, μέσω
της υλοποίησης της πύλης "e-Επιθεώρηση", η οποία θα λειτουργήσει ως ένα εργαλείο ελέγχου,
παρακολούθησης και συντονισμού της δραστηριότητας των κρατικών ελεγκτικών υπηρεσιών και των
επιθεωρητών. Ο κ. Haydari, στην ομιλία του, αναφέρθηκε στη σημασία του έργου της Γενικής Επιθεώρησης και
στην ανάγκη διαφύλαξης της ανεξαρτησίας της εν λόγω Αρχής. Επεσήμανε δε ότι, η online επιθεώρηση
προχωράει ακόμη ένα βήμα πιο πέρα προς την επίτευξη σημαντικών στόχων, όπως η διαφάνεια, η
αποτελεσματικότητα και η προστασία των νόμιμων και τυπικών επιχειρήσεων, εγχώριων και ξένων.
Σημειώνεται ότι, οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην εκδήλωση, μολονότι χαιρέτησαν την εν λόγω
πρωτοβουλία, εξέφρασαν τη δυσπιστία τους για την εφαρμογή της, δεδομένου του υψηλού επιπέδου
διαφθοράς και της ύπαρξης κύκλων που ευνοούν την ανάπτυξη της άτυπης οικονομίας. (Για περισσότερα βλ.:
http://www.e-inspektimi.gov.al/SitePages/e-Albania.aspx )
Υπογραφή ΜΟU μεταξύ Α/Γενικού Επιθεωρητή και Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητήριου Τιράνων
Υπεγράφη Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Επιθεώρησης και του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Τιράνων. Σκοπός της συμφωνίας είναι η προστασία των καταναλωτών από παράνομες και
παράτυπες επιχειρηματικές πρακτικές και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης τους για τα αλβανικά προϊόντα.
Μεταξύ των σημείων της Συμφωνίας συμπεριλαμβάνεται η γρήγορη αντιμετώπιση θεμάτων και η παροχή
λύσεων, σε περιπτώσεις όπου οι επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επικοινωνία τους με τους
επιθεωρητές.
INSTAT: Αποτελέσματα διαρθρωτικής έρευνας επιχειρήσεων στην Αλβανία
Η Στατιστική Υπηρεσία της Αλβανίας (INSTAT), επί τη βάσει στατιστικών στοιχείων του 2015, διεξήγαγε
διαρθρωτική έρευνα για τις επιχειρήσεις (ΔΕΕ) που δραστηριοποιούνται στη Αλβανία, με στόχο τη παροχή
πληροφοριών σχετικά με τη δομή των οικονομικών, χρηματοπιστωτικών και των κύριων χαρακτηριστικών των
επιχειρήσεων στην χώρα. Τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην οικονομική δραστηριότητα και στο
μέγεθος της επιχείρησης ταξινομούνται με βάση τον αριθμό των απασχολουμένων. Τα αποτελέσματα της
έρευνας, τα οποία δημοσιεύθηκαν πρόσφατα, συνοψίζονται στα ακόλουθα: α) Ο κύκλος εργασιών των
επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 3,6% σε σύγκριση με το 2014. β) Ο συνολικός αριθμός των απασχολουμένων
αυξήθηκε κατά 17,4%. γ) Οι επενδύσεις ανήλθαν 208 δισ. ΑΛΛ από 181 δισ. ΑΛΛ το 2014, σημειώνοντας
αύξηση 14,9%. δ) Ο αριθμός των επιχειρήσεων που λειτουργούν στη χώρα φτάνουν τις 104.534, και
παρουσίασε κατά 22,7%, σε σύγκριση με το 2014.

2. Αλβανική οικονομία
Μείωση στην αποδόση των α/εντόκων γραμμάτιων (T-bill)
Οι αποδόσεις των α/εντόκων γραμμάτιων (T-bill) μειώθηκαν ελαφρά, κατά τη δημοπρασία που διεξήχθη από
την Τράπεζα της Αλβανίας στις 7 Φεβρουαρίου 2017. Οι χαμηλότερες τιμές για τη δεύτερη δημοπρασία στη
σειρά επιβεβαιώνουν την τάση που δείχνει σταθεροποίηση των αποδόσεων, μετά από μια σημαντική αύξηση,
κατά το δ’ τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από την Κεντρική
Τράπεζα, η μέση απόδοση των γραμματίων 12 μηνών ήταν 3,05%, ελαφρώς κάτω από 3,18% στην
προηγούμενη δημοπρασία. Η απόδοση των 6μηνων εντόκων γραμματίων ήταν 2,01%, με πτώση κατά 0,24
ποσοστιαίες μονάδες από το μέσο όρο απόδοσης 2,25% που καταγράφηκε σε δημοπρασία του περασμένου
μήνα. Η πτώση στις τιμές των T-bill δείχνει αυξανόμενο ενδιαφέρον της χρηματοπιστωτικής αγοράς για τις εν
λόγω πράξεις του δημοσίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, η α/Κυβέρνηση ήταν σε θέση να
ανταποκριθεί στη ζήτηση για χρηματοδότηση με δανεισμό συνολικού ποσού των 13,7 δισ. ΛΕΚ, σημειώνεται
ότι η ζήτηση υπερέβη την προσφορά.
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) - Ιανουάριος 2017
O Δείκτης Τιμών Καταναλωτή έφτασε τον Ιανουάριο 2017 το 103,7, σε σχέση με το Δεκέμβριο 2015, που
αποτελεί το έτος βάσης. Τον Ιανουάριο 2017, η ετήσια μεταβολή της τιμής καταναλωτή ήταν 2,8%. Ένα έτος
πριν, η ετήσια μεταβολή ήταν 1,5%. Η συμβολή των κύριων ομάδων στην ετήσια μεταβολή των τιμών του ΔΤΚ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---Γραφείο ΟΕΥ - Πρεσβείας Τιράνων
Ενημερωτικό Δελτίο Φεβρουαρίου 2017
Σελίδα 10 από 15

ήταν ως εξής: «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά» κατά 2,33 ποσοστιαίες μονάδες (π.μ.), «Μεταφορές» κατά
+ 1,17 π.μ., «Διάφορα αγαθά και υπηρεσίες» κατά 0,15 π.μ., «Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός και άλλα
καύσιμα» και «Αναψυχή και πολιτισμός» η κάθε μία συνέβαλαν κατά από 0,08 π.μ.., «Αλκοολούχα ποτά και
καπνός» κατά 0,04 π.μ. Οι τιμές των ομάδων «Ένδυση και υπόδηση» και «Υπηρεσίες Εκπαίδευσης»
συνέβαλλαν η κάθε μια από +0,02π.μ. και οι ομάδες «Επικοινωνία» και «Υγεία» η κάθε μια από 0,01 π.μ.
Το ετήσιο ποσοστό των κύριων ομάδων: Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2016 οι τιμές αυξήθηκαν
περισσότερο στην ομάδα, «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά» κατά 5,8% κι ακολούθησαν οι ομάδες
«διαφόρων αγαθών και υπηρεσιών» κατά 3,2%, «Αναψυχή και πολιτισμός» κατά 3,1 %, «Μεταφορές» κατά
2,8%, «Αλκοολούχα, ποτά και καπνός» κατά 0,9%, κλπ. Εντός των τιμών της ομάδος των τροφίμων, οι τιμές
στην υποομάδα «λαχανικά, συμπεριλαμβανομένων των πατατών» ήταν αυξημένες κατά 24,8%, και
ακολούθησαν οι υποομάδες «φρούτα» κατά 8,8%, «ζάχαρη, μαρμελάδα και γλυκά» κατά 6,6%, και «γάλα, τυρί
και αυγά» κατά 4,9%, κλπ. Από την άλλη πλευρά, οι τιμές των υποομάδων «έλαια και λίπη» μειώθηκαν κατά 1,8% και ακλούθησε η υποομάδα «κρέας» κατά -0,5 %.
Το μηνιαίο ποσοστό των τιμών καταναλωτή ήταν 1,5%. Σε σύγκριση με το Δεκέμβριο 2016 οι τιμές αυξήθηκαν
τα μέγιστα στην ομάδα «Διατροφή και μη αλκοολούχων ποτών» κατά 3,7%., ενώ μείωση των τιμών
σημειώθηκε στην ομάδα «Ένδυση και υπόδηση» κατά -1,0%.
Ahmetaj: Πληθωρισμός 2,8% τον Ιανουάριο, ένα σημάδι της οικονομικής ανάκαμψης.
Η άνοδος του πληθωρισμού τον Ιανουάριο τ.ε. κατά 2,8% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2016 και 1,5% σε
σύγκριση με το Δεκέμβριο, περιγράφεται από τον Α/Υπουργό Οικονομικών κ. Ahmetaj ως ένα θετικό μήνυμα
για την ισχυρή ανάκαμψη της αλβανικής οικονομίας. Ο Α/Υπουργός σχολίασε ότι ο τομέας των τροφίμων και
των ποτών, έχουν συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση αυτή, που αντικατοπτρίζει και πάλι τη συνέχιση της
αύξησης της κατανάλωσης. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (πληθωρισμός) τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους,
υπολογίζεται σε 2,8%, σύμφωνα με ανακοίνωση του Α/Ινστιτούτου Στατιστικής (INSTAT). Ένα χρόνο πριν το
ποσοστό ήταν 1,5%. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η ετήσια αύξηση τον Ιανουάριο επηρεάστηκε κυρίως
από τα «τρόφιμα και ποτά» με + 2,33%.
Εκτίμηση Standard & Poor`s για την Αλβανική οικονομία.
Ο οργανισμός αξιολόγησης Standard and Poor 's, επιβεβαίωσε την εκτίμησή του για την Αλβανική οικονομία
στο Β + και η πρόβλεψη παραμένει θετική. Η S & P εκτιμά ότι η αλβανική οικονομία έχει καλύτερες επιδόσεις
από άλλες χώρες που ανήκουν στην ίδια κατηγορία Β +, αξιολογώντας θετικά τις προσπάθειες όσον αφορά τη
δημοσιονομική εξυγίανση, χάρη στο επιτυχημένο πρόγραμμα με το ΔΝΤ και την ανάληψη θεσμικών
μεταρρυθμίσεων για την αποκατάσταση του κράτους δικαίου, την καταπολέμηση της άτυπης οικονομίας και τη
βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος. Από την άλλη πλευρά, η S & P προβλέπει την ενοποίηση και την
επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης κατά την προσεχή περίοδο, με βάση την ενίσχυση της εγχώριας
ζήτησης, ως αποτέλεσμα της αυξημένης κατανάλωσης και των ιδιωτικών επενδύσεων.
Σε πτωτική τάση το δημόσιο χρέος της Αλβανίας
Το 2016 το δημόσιο χρέος παρουσίασε την πρώτη μείωση, μετά από 5 χρόνια συνεχόμενης αύξησης. Τα
επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι το παθητικό της α/Κυβέρνηση μειώθηκε στο 71% της Εθνικής παραγωγής, από
το 72,7% που ήταν το 2015. Οι βραχυπρόθεσμες προβλέψεις τοποθετούν το δημόσιο χρέος στο 60%, ενώ
μακροπρόθεσμα υπολογίζεται ότι θα φτάσει το 50%. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, η μείωση του
δημόσιου χρέους είναι αναγκαία για την αποφυγή μεγάλων κινδύνων για την οικονομία, όπως συσσώρευση
ληξιπρόθεσμων οφειλών ή ακόμη και η στάση πληρωμών που απομακρύνουν τη δυνατότητα δανεισμού της
χώρας από την αγορά, και την επιβαρύνουν με υψηλότερα επιτόκια, σε περίπτωση εξωτερικής
χρηματοδότησης. Με πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών, το Κοινοβούλιο ψήφισε νόμο που δεσμεύει την
Κυβέρνηση να μειώνει το δημόσιο χρέος, κάθε χρόνο, μέχρι να φτάσει το 45% της Εθνικής παραγωγής.
ΕΕ: Εκτίμηση για ρυθμό ανάπτυξης της Αλβανίας 3,5% το 2017.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 13 Φεβρουαρίου τ.ε. σε σχετική ανακοίνωσή της επιβεβαίωσε προηγούμενες
προβλέψεις για την οικονομική ανάπτυξη της Αλβανίας στο 3,5%, για το 2017. Αυτή η ανάπτυξη, σύμφωνα με
τις Οικονομικές Προβλέψεις της Επιτροπής για το Χειμώνα του 2017, καθοδηγείται κυρίως από τις δαπάνες
των νοικοκυριών και των ιδιωτικών επενδύσεων. Η Επιτροπή αξιολόγησε θετικά την κατεύθυνση της
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νομισματικής πολιτικής της Αλβανίας, τη βελτίωση της αγοράς εργασίας και τις ισχυρές εισροές άμεσων ξένων
επενδύσεων. Σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις εκτελεστικού οργάνου της ΕΕ στον αλβανικό τύπο, το
δημοσιονομικό έλλειμμα και το δημόσιο χρέος προβλέπεται να μειωθεί αλλά η δέσμευση της Α/Κυβέρνησης για
δημοσιονομική εξυγίανση μπορεί να ελεγχθεί από το τέλος του προγράμματος του ΔΝΤ και τις επερχόμενες
εκλογές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε τις προβλέψεις της για την αύξηση του ΑΕΠ της Αλβανίας το 2018, στο
3,6% από 3,5% στις προβλέψεις του Νοεμβρίου τ.ε.. Ωστόσο, η Επιτροπή προειδοποίησε ότι, η αυξημένη
πολιτική αβεβαιότητα που σχετίζεται με τις βουλευτικές εκλογές τον Ιούνιο του 2017, θα μπορούσε να αμβλύνει
την κατανάλωση και τις επενδύσεις. Επίσης, η πιστωτική ανάκαμψη θα μπορούσε να διαρκέσει περισσότερο
από το αναμενόμενο στο πλαίσιο των επίμονα υψηλών μη-εξυπηρετούμενων δανείων. Για το 2016, η Επιτροπή
ανακοίνωσε ότι αναμένονταν αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της χώρας (ΑΕΠ) στο 3,3%, από
προηγούμενη εκτίμηση (3,2%). Η Επιτροπή δήλωσε επίσης ότι η απόφαση της αλβανικής Κεντρικής Τράπεζας
να διατηρήσει το βασικό επιτόκιο αμετάβλητο στο ιστορικό χαμηλό επίπεδο του 1,25%, από το Μάιο του
περασμένου έτους, θα συνεχίσει να υποστηρίζει την αύξηση της εγχώριας ζήτησης. Οι δαπάνες των
νοικοκυριών επωφελούνται από τις ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες, καθώς και από τη βελτίωση των συνθηκών
στην αγορά εργασίας. Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2016, η ανεργία ήταν στο 15,2%, ποσοστό ρεκόρ, το
χαμηλότερο της τελευταίας τριετίας. Οι μισθοί εν τω μεταξύ αυξάνονται. Ο πληθωρισμός των τιμών καταναλωτή
ήταν 2,2% το Δεκέμβριο και αναμένεται να φτάσει το στόχο του 3% της Κεντρικής Τράπεζας κατά τη διάρκεια
του 2018. Η ανοδική τάση στις επενδύσεις, που σχετίζονται κυρίως με τα εν εξελίξει έργα ενέργειας, όπως ο
αγωγός ΤΑΡ, επίσης, αναμένεται να συνεχιστεί τα επόμενα δύο χρόνια.
Ahmetaj: Η Α/Κυβέρνηση θα εγκρίνει νόμο για τη δημοσιονομική χάρη
Στις 21 Φεβρουαρίου τ.ε., σε συνέντευξη Τύπου, ο Α/Υπουργός Οικονομικών κ. Ahmetaj δήλωσε ότι το
Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται να καταθέσει, σύντομα, σχέδιο νόμου για την απονομή χάριτος των
φορολογικών και τελωνειακών τελών, καθώς και των οφειλομένων προστίμων. Ανέφερε επίσης ότι, η
οικονομική ανάπτυξη ενισχύθηκε, κατά το β’ εξάμηνο του 2016 και ότι αναμένεται να φθάσει στο 3,5% του
ΑΕΠ, κατά τη διάρκεια του 2017. Με βάση τη θετική απόδοση της αλβανικής οικονομίας, η ανάπτυξη θα φθάσει
το 5% του ΑΕΠ, τα επόμενα δύο χρόνια. Επίσης ανέφερε ότι, μολονότι το πρόγραμμα της Συμφωνίας της
Αλβανίας με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός της προγραμματισμένης
ημερομηνία, ήτοι Φεβρουάριο τ.ε, η διμερής συνεργασία θα συνεχιστεί και το ΔΝΤ θα συνεχίσει να
παρακολουθεί τα οικονομικά της Αλβανίας σε τριμηνιαία βάση.
Εξωτερικό εμπόριο αγαθών – Ιανουάριος 2017
Τον Ιανουάριο του 2017, η αξία των εξαγωγών έφτασε 19 δισ. ΑΛΛ, σημειώνοντας αύξηση
15,5%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους και μείωση κατά 13,3%, σε σύγκριση με το
Δεκεμβρίου 2016. Η αξία των εισαγωγών τον Ιανουάριο του 2017 ήταν 35 δισ ΑΛΛ, παρουσιάζοντας μείωση
κατά 0,3%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους και κατά 37,6% σε σύγκριση με το
Δεκέμβριο του 2016. Αυτό το μήνα το εμπορικό έλλειμμα έφτασε τα 16 δισ ΑΛΛ εμφανίζοντας μείωση κατά
14,2% σε σύγκριση με το Δεκέμβρη 2015 και αύξηση κατά 53,2% σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2016.
Οι ομάδες που συνέβαλλαν θετικά στην ετήσια αύξηση των εξαγωγών κατά 15,5% αυτό το μήνα ήταν:
«Ορυκτά, καύσιμα, ηλεκτρικό ρεύμα» με 11,4 ποσοστιαίες μονάδες, «Υφάσματα και υποδήματα» με 3,5
ποσοστιαίες
σημείο, «Κατασκευαστικά υλικά και μέταλλα» με 2,1 της εκατοστιαίας μονάδας. Ενώ αρνητική συμβολή είχαν
οι ομάδες: «Τρόφιμα, ποτά, καπνός» με -1,2 της εκατοστιαία μονάδα, «Δέρμα και δερμάτινα» με -0,6 της
εκατοστιαίας μονάδας, «Ξύλο και κατασκευάσματα χαρτιού» με -0.1 της εκατοστιαία μονάδα.
Στην ετήσια μείωση των εισαγωγών κατά 0,2% τον Ιανουάριο του 2017, αρνητική συμβολή είχαν οι ομάδες:
«Ορυκτά, καύσιμα, ηλεκτρικό ρεύμα» με -3,3 ποσοστιαίες μονάδες, «Μηχανήματα, εξοπλισμός και
ανταλλακτικά» με -3,3 ποσοστιαίες μονάδες, «Κατασκευή υλικά και μέταλλα» με -0.9 ποσοστιαίες μονάδες.
Ενώ θετική συμβολή είχαν οι ομάδες: «Χημικά και πλαστικά προϊόντα» με το 4,1 της εκατοστιαίας μονάδας,
«Υφάσματα και υποδήματα» με 1,5 της εκατοστιαίας μονάδας, «Τρόφιμα, ποτά, καπνός» με -0.9 ποσοστιαίες
μονάδες.
Η απόδοση του εμπορίου αγαθών από τις χώρες εταίρους. Τον Ιανουάριο του 2017 οι χώρες με τις οποίες η
Αλβανία είχε την υψηλότερη αύξηση των εξαγωγών, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2016: η Ιταλία με
(13,0%), το Κοσσυφοπέδιο με (31,5%) και η Ισπανία με (224,9%). Ενώ, χώρες με τις οποίες είχε μείωση των
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εξαγωγών είναι: η Ουγγαρία (-30,2%), η Ολλανδία με (-1,3%) και η Αυστρία με (-4,6%). Τον Ιανουάριο του
2017 οι χώρες με τις οποίες η Αλβανία είχε την υψηλότερη αύξηση των εισαγωγών, σε σύγκριση με τον
Ιανουάριο του 2016: η Γερμανία με (11,7%), το Ηνωμένο Βασίλειο (27,2%) και η Ρωσία με (5,2%). Ενώ, χώρες
με τις οποίες είχε η μείωση των εισαγωγών είναι: η Ιταλία με (-10,0%), η Κίνα με (-1,8%) και την Τουρκία με (3,6%). Το εμπόριο με τις χώρες της ΕΕ είναι 61,1% του συνολικού εμπορίου. Τον Ιανουάριο του 2017 οι
εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΕ κατέλαβαν το 84,4% του συνόλου των εξαγωγών και των εισαγωγών από
χώρες της ΕΕ κατέβαλαν το 48,6% των συνολικών εισαγωγών. Οι κύριοι εμπορικοί εταίροι παραμένουν η
Ιταλία (41,0%), η Κίνα (7,4%), η Ελλάδα (6,2%) και η Γερμανία (6,0%).

3. Ευρωπαϊκή προοπτική
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Αλβανία
Στις 15 Φεβρουαρίου τ.ε., το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε με 546 ψήφους υπέρ, 85 κατά και 62 αποχές
ένα ψήφισμα σχετικά με την έκθεση για την Αλβανία, το οποίο υποβάλλεται από τον εισηγητή του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου για την Αλβανία, τον Γερμανό ευρωβουλευτή κ. Knut Fleckenstein (Σοσιαλιστές & Δημοκράτες).
Σύμφωνα με δελτίο τύπου που εκδόθηκε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα Σοσιαλιστών & Δημοκρατών, η
έκθεση αναγνωρίζει τη σταθερή πρόοδο της Αλβανίας προς την εκπλήρωση των βασικών προτεραιοτήτων και
προσδιορίζει τα βήματα των μεταρρυθμίσεων που εξακολουθούν να εκκρεμούν. Κάλεσε την Αλβανία να
συνεχίσει τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες προς το συμφέρον των πολιτών και κάλεσε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και το Συμβούλιο να συνεχίσουν την ενεργό υποστήριξή τους για τη διαδικασία ένταξης της Αλβανίας
στην ΕΕ. Το ψήφισμα καλεί την Ad Hoc Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την εκλογική μεταρρύθμιση να
ολοκληρώσει γρήγορα την αναθεώρησή του εκλογικού κώδικα και παράλληλα να αντιμετωπίσει όλες τις
προηγούμενες συστάσεις του ΟΑΣΕ / ODIHR για την ενίσχυση της διαφάνειας της χρηματοδότησης κομμάτων
και την ακεραιότητα της εκλογικής διαδικασίας, υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι οι ελεύθερες και δίκαιες
εκλογές είναι ζωτικής σημασίας για την περαιτέρω προώθηση της διαδικασίας ένταξης στην ΕΕ. Επίσης
κάλεσε τα πολιτικά κόμματα της Αλβανίας να σεβαστούν το πνεύμα και το γράμμα της λεγόμενης
Αποποινικοποίησης νόμου, κατά την κατάρτιση των καταλόγων υποψηφίων τους για τις επόμενες εκλογές.
Επίσκεψη στην Αλβανία του Ευρωβουλευτή και εισηγητή για την Αλβανία κ. Knutt Fleckenstein

Κατά την τριήμερη επίσκεψη του στα Τίρανα (21-24.2.2017) ο Γερμανός Ευρωβουλευτής και μόνιμος
εισηγητής για την Αλβανία, κ. Knutt Fleckenstein, συναντήθηκε με τον Αλβανό Π/Θ κ. Rama, τον Πρόεδρο
της Βουλής κ. Meta, καθώς και την Υπουργό Ευρωπαϊκής Ενσωμάτωσης, κα Klajda Gjosha. Σε συνέντευξη
του ο Γερμανός ευρωβουλευτής ανέφερε ότι η ατζέντα των συνομιλιών είναι δύσκολη και οι συζητήσεις
σοβαρές και υπογράμμισε ότι εκλογές του Ιουνίου είναι το κλειδί για την έναρξη των ενταξιακών
διαπραγματεύσεων.

4. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
Ιδιωτική συνάντηση του Αλβανού Π/Θ με τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν.

Ο Α/Πρωθυπουργός κ. Rama, ανακοίνωσε στα κοινωνικά δίκτυα ιδιωτική συνάντησή του με τον Πρόεδρο
της Τουρκίας κ. Ερντογάν και τη συζήτησή τους για σημαντικά στρατηγικά έργα, κυρίως στον τομέα των
υποδομών και των αερολιμενικών υποδομών. O Αλβανός Π/Θ ανέφερε ότι συζητά το ενδεχόμενο της
οριστικοποίησης μεγάλων έργων υποδομής που αναμένεται να αρχίσουν εντός του τρέχοντος έτους, όπως
είναι η κατασκευή του αεροδρομίου της Αυλώνας. Ο κ. Rama ενημέρωσε τον συνομιλητή του για το νέο
πρόγραμμα του $ 1 δισ. και τη δυνατότητα που δίνεται στους επενδυτές της Τουρκίας, να συμμετάσχουν.
Από πλευράς Τουρκικής Προεδρίας δεν δημοσιεύθηκαν πληροφορίες σχετικά με τη συνάντηση, καθώς
θεωρείται ιδιωτικής φύσεως.
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5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος
Ανασχηματισμό προανήγγειλε ο Αλβανός Π/Θ με την αλλαγή τεσσάρων Υπουργών
Ο Αλβανός Π/Θ κ. Rama ανακοίνωσε την αλλαγή τεσσάρων Υπουργών του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ήτοι: Των
Εσωτερικών κ. Σαϊμίρ Ταχίρι, της Υγείας κ. Ιλίρ Μπέκια, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ. Μπλέντι Τσούτσι και της
Κοινωνικής Ευημερίας κ. Μπλέντι Κλόσι. Οι Υπουργοί αυτοί σύμφωνα με το κ. Rama, θα αντικατασταθούν,
μολονότι γι΄αυτούς τρέφει την πιο θετική εκτίμηση, προκειμένου να ασχοληθούν με τον προεκλογικό αγώνα
από τις θέσεις που τους έχουν ανατεθεί από το Κόμμα.
Πρόσκληση Αλβανού Π/Θ σε επιχειρήσεις και χρηματοδοτικούς φορείς για έργα υποδομής στην
Αλβανία, με συμβάσεις ΣΔΙΤ - «One billion Dollars Project” (Τίρανα, 31.1.2017)
Ο Αλβανός Π/Θ κ. Rama διοργάνωσε ενημερωτική συνάντηση με χρηματοδοτικούς φορείς και επιχειρήσεις
στην Αλβανία, με στόχο την προσέλκυση κεφαλαίων για την χρηματοδότηση έργων σε στρατηγικούς τομείς
όπως: παιδείας υγείας, τουρισμού και οδικών υποδομών. Ο Αλβανός Π/Θ ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα ύψους
ενός δισ. δολαρίων και προσκάλεσε τις επιχειρήσεις να συνεργαστούν με την α/Κυβέρνηση, χρησιμοποιώντας
ως μοντέλο χρηματοδότησης την υπογραφή συμβάσεων ΣΔΙΤ, για την δημιουργία έργων υποδομής, όπως
σχολικών κτηρίων, κέντρων υγείας υψηλού επιπέδου, καθώς και σημαντικών οδικών αξόνων, όπως ο «ARBER
ROAD». Ο Α Π/Θ ευελπιστεί ότι με την ανεύρεση ιδιωτικών πόρων θα επιτευχθεί η κατασκευή των έργων,
εντός 2-3 ετών, χωρίς την οικονομική επιβάρυνση των αλβανών πολιτών και χωρίς την αύξηση του δημοσίου
χρέους της Αλβανίας, ενώ η αποπληρωμή προς τους ιδιώτες θα μπορούσε να γίνει σε βάθος 10-15 ετών.
Επιπλέον, προσβλέπει ότι με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει άμεση επίπτωση στην ποιότητα ζωής των πολιτών,
στις θέσεις εργασίας, στα έσοδα του κράτους από την κατασκευαστική δραστηριότητα και γενικότερα στην
οικονομία της χώρας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κατάλογο έργων βάσει προτεραιοτήτων της α/Κυβέρνησης,
ωστόσο ζητήθηκε η εκδήλωση ενδιαφέροντος από την επιχειρηματική κοινότητα και άλλες προτάσεις από
πλευράς των ιδιωτών, οι οποίες θα αξιολογηθούν.
Νέο πρόγραμμα Επίσημων Στατιστικών 2017-2021
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομίας και Οικονομικών ενέκρινε, στις 6/2/2017, ένα νέο πρόγραμμα
Επισήμων Στατιστικών 2017-2021. Το Πρόγραμμα για την περίοδο 2017-2021 είναι το τρίτο έγγραφο αυτού
του είδους μετά τη δημιουργία του Αλβανικού Ινστιτούτου Στατιστικής (INSTAT). Η πράξη εκτός από ένα
στρατηγικό έγγραφο για την ανάπτυξη των εθνικών στατιστικών συστημάτων, αποτελεί και έναν γνώμονα με
βάση τον οποίο η INSTAT και άλλοι φορείς θα παράγουν και θα δημοσιεύουν τα επίσημα στατιστικά στοιχεία.
Τα στοιχεία που θα παράγονται σύμφωνα με το εν λόγω πρόγραμμα θα αξιοποιούνται για την αξιολόγηση της
κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης στην Αλβανία, για τη χάραξη της Κυβερνητικής πολιτικής και θα
εξυπηρετούν ένα ευρύ φάσμα δημόσιων και ιδιωτικών χρηστών. Βάσει του νέου προγράμματος θα παράγονται
1.466 στατιστικοί δείκτες, από τους οποίους 101 θα παράγονται από την Τράπεζα της Αλβανίας, 17 από το
Υπουργείο Οικονομικών και 1.348 από το Ινστιτούτο Στατιστικής.
INSTAT: Το 2016, ο πληθυσμός στην Αλβανία αυξήθηκε για πρώτη φορά, μετά από 15 χρόνια
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από το Α/Ινστιτούτο Στατιστικής, ο πληθυσμός στην
Αλβανία, κατά τη διάρκεια του 2016, αυξήθηκε για πρώτη φορά από το 2001 και ο συνολικός αριθμός των
ανθρώπων στη χώρα έφτασε τα 2,88 εκατ. Ωστόσο, υπήρχε μια σημαντική σταθερή μείωση του αριθμού των
γεννήσεων από το 2010 μέχρι το 2016, ενώ η μακροζωία έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των
ηλικιωμένων.

6. Εκδηλώσεις και εκθέσεις στην Αλβανία
14η Διεθνής Έκθεση Επίπλων «Albania 2017» (11-14.03.2017)
Η εταιρεία Albexpo Group, σε συνεργασία με την Αλβανική Ένωση Επεξεργαστών Ξύλου διοργανώνει, από 11
έως 14 Μαρτίου 2017, τη 14η Διεθνή Έκθεση Επίπλων «Albania 2017», στο εκθεσιακό κέντρο «Pallati i
Kongreseve», στο κέντρο των Τιράνων. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις
μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα http://albexpo.com/en/panairi-nderkombetar-i-mobilerise-shqiperia----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---Γραφείο ΟΕΥ - Πρεσβείας Τιράνων
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2017/ ή να επικοινωνήσουν απ’ ευθείας με τη διοργανώτρια εταιρεία, μέσω e-mail (info@albexpo.com,
albrelax@albexpo.com, shpdsh.awpa@gmail.com) ή μέσω τηλεφώνου στο +35569 2099 997 (στα αλβανικά) ή
στα +35569 84 07163 και +35569 73 65065 (στα αγγλικά, ιταλικά και γερμανικά).
Έκθεση «Ημέρα Καλοκαιριού 2017» (Ελμπασάν, 12-14.03.2017)
Το Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο του Ελμπασάν διοργανώνει, από 12-14 Μαρτίου 2017, την 20η
Έκθεση «Ημέρα καλοκαιριού». Πρόκειται για έκθεση γενικού ενδιαφέροντος, με τοπικό χαρακτήρα. Οι
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν απ’ ευθείας με το Επιμελητήριο (www.ccielb.org) στην
ηλεκτρονική διεύθυνση info@ccielb.org και cciel@albmail.com, καθώς και στα τηλέφωνα +355 (0) 68 22 622 13
και +355 (0) 69 67 58 976.
6η Διεθνής Έκθεση CONSTRUCTIONS NDERTIME & 3η KLIMATHERMIKA (7-9/4/2017)
Για 6η συνεχή χρονιά διοργανώνεται στα Τίρανα, από 7-9 Απριλίου 2017, η Διεθνής Έκθεση
«CONSTRUCTIONS NDERTIME», και η 3η Διεθνής Έκθεση KLIMATHERMIKA, από την εταιρεία ελληνικών
συμφερόντων New Genesis Shpk, στο εκθεσιακό κέντρο Pallati Kongresave. Στις εκθέσεις παρουσιάζονται αφ’
ενός όλος ο κόσμος των κατασκευών με μονωτικά, δομικά υλικά, χρώματα, αλλά και κουφώματα, ανελκυστήρες
κλπ, και αφ’ ετέρου όλο το φάσμα του κλιματισμού για ψύξη και θέρμανση, οικονομική θέρμανση, συστήματα
εξαερισμού και ηλιακούς συλλέκτες κτλ. Φέτος για 1η χρονιά διοργανώνεται παράλληλα και το 1ο Σαλόνι
ENVIROTEC, που αφορά τις τεχνολογίες Νερού & Περιβάλλοντος. Στις εκθέσεις συμμετέχουν ακόμη
επιχειρήσεις εκτός Αλβανίας, όπως από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Ρουμανία, τη Σερβία, το Κόσσοβο και την
Τουρκία. Περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες www.panairindertime.al | www.klimathermika.al και στα
τηλέφωνα +355 698718426 (Αλβανία) και +30 210 9733275 (Ελλάδα).
Η Προϊσταμένη

Παγώνα Λάρδα
Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄
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