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1. Επιχειρηματική δραστηριότητα 
 

1.1 Ενέργεια και Ορυκτά 

 
Προχωράει το σχέδιο της Αλβανό-Ιταλικής γραμμής ηλεκτρικής διασύνδεσης 
Σύμφωνα με το A/Υπουργείο Ενέργειας, υπεγράφη συμφωνία με τη γερμανική κατασκευαστική εταιρεία 
Μax Streicher GmbH & Co για τη δημιουργία κοινοπραξίας, με σκοπό την κατασκευή γραμμής 
διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας, μεταξύ της Αλβανίας και της Ιταλίας. Η κατασκευή του αγωγού 
διασύνδεσης υπολογίζεται ότι θα κοστίσει πάνω από € 200 εκατ. ($-ΗΠΑ 227.300.000), σύμφωνα με 
εκτίμηση που ανακοινώθηκε από το Α/Υπουργείο Ενέργειας. Η Max Streicher θα είναι ο επικεφαλής 
εταίρος στην κοινοπραξία η οποία, σε συνεργασία με την αλβανική κυβέρνηση, θα προετοιμάσει τη 
μελέτη σκοπιμότητας για το έργο και, μαζί με άλλους επενδυτές, θα καταστεί δυνατή η χρηματοδότηση 
της γραμμής τροφοδοσίας. 
 
Επανέναρξη παραγωγής της Bankers Petroleum στην Αλβανία  
Η καναδική εταιρεία Bankers Petroleum ανακοίνωσε την επανεκκίνηση της παραγωγής της σε όλα τις 
πηγές άντλησης πετρελαίου στην Αλβανία, εντός του Φεβρουαρίου τ.ε., υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
υπάρχουν περαιτέρω προβλήματα με τις πλημμύρες. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, 
την 1η Φεβρουαρίου τ.ε., αναγκάστηκε να κλείσει 81 πηγές στην Αλβανία, ή το ισοδύναμο με περίπου 
3.500 βαρέλια πετρελαίου ανά ημέρα (bopd), λόγω της ανόδου της στάθμης των υδάτων, που 
εμποδίζουν την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, όταν το κοντινό ποτάμι ξεχείλισε, εξ’ αιτίας των ισχυρών 
βροχοπτώσεων. Η εταιρεία ανέφερε ότι δεν υπήρξε σημαντική βλάβη στον εξοπλισμό ή τις 
εγκαταστάσεις της, στις πληγείσες περιοχές. Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει τα πλήρη δικαιώματα για 
την εκμετάλλευση των πετρελαιοπηγών στις περιοχές Patos-Marinza και Kucova, βάση μιας συμφωνίας 
με την Αλβανική Εθνική Υπηρεσία Φυσικών Πόρων και μιας Συμφωνίας με την εθνική εταιρεία 
Albpetrol, από τι οποίες έχει 25ετή άδεια χρήσης αυτών. Η πετρελαιοπηγή Patos-Marinza είναι το 
μεγαλύτερο χερσαίο κοίτασμα πετρελαίου στην ηπειρωτική Ευρώπη, δυνατότητας περίπου 7,7 δις. 
βαρέλια πετρελαίου στη αρχική θέση του. Το πεδίο Kucova έχει 297 εκατ. βαρέλια πετρελαίου στη 
αρχική θέση του. Η Bankers Petroleum κατέχει επίσης άδεια εξερεύνησης επτά ετών σε ένα μπλοκ 185 
χιλ στρεμμάτων που ονομάζεται «Block F" στην Αλβανία, το οποίο ερευνάται για φυσικό αέριο. 
 
Η Γερμανία επενδύει € 9 εκατ. στο Ταμείο για την Πράσινη Ανάπτυξη στην ΝΑ Ευρώπη   
Το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (BMZ) επενδύει € 
9,0 εκατ. ($-ΗΠΑ 10,2 εκατ.) σε Ταμείο για την πράσινη ανάπτυξη, στη ΝΑ Ευρώπη (GGF) που θα 
χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση της ενέργειας, ειδικότερα για έργα ενεργειακής απόδοσης και 
έργα μικρής κλίμακας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά στο 
πλαίσιο της ΝΑ Ευρώπης και των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ανατολικής Γειτονίας. Στις χώρες 
στόχους του Ταμείου συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθες: Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, 
ΠΓΔΜ, Κόσοβο, Μαυροβούνιο, Σερβία, Τουρκία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία, Μολδαβία και 
Ουκρανία, η οποία χαρακτηρίζεται από την αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας και ξεπερασμένες ενεργειακές 
υποδομές. Στις περισσότερες χώρες η ενέργεια παράγεται κυρίως από άνθρακα και από σταθμούς 
ηλεκτροπαραγωγής με αέριο. Η καύση των ορυκτών καυσίμων έχει αρνητικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον, και σύμφωνα με το Ταμείο (GGF) θα έπρεπε να ληφθούν μέτρα, ώστε να είναι υψηλό το 
κόστος της εισαγωγής τους. Η ΒΜΖ υπήρξε συνεργάτης του GGF, από την ίδρυσή του το 2009 και 
μέχρι σήμερα έχει επενδύσει συνολικά € 31,5 εκατ. στο ταμείο. Το ταμείο για την πράσινη ανάπτυξη, 
στη ΝΑ Ευρώπη εστιάζει στην ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και την προώθηση της χρήσης των 
ΑΠΕ στη ΝΑ Ευρώπη και στην κοντινή ευρωπαϊκή περιοχή της Ανατολικής Γειτονίας. Παρέχει 
αναχρηματοδότηση σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να διατεθούν σε επιχειρήσεις και 
νοικοκυριά, με στόχο τη χρηματοδότηση έργων ενεργειακής απόδοσης. Επίσης, επενδύει κεφάλαια 
άμεσα, σε μικρά έως μεσαίου μεγέθους έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
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Η Αρχή Ανταγωνισμού δημοσιεύει έκθεση για την αγορά πετρελαίου 
Η Αρχή Ανταγωνισμού, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της έρευνας που ξεκίνησε το περασμένο 
έτος, διαπίστωσε ότι η αγορά καυσίμων στην Αλβανία δεν ήταν ανταγωνιστική, εξ’ αιτίας του 
ολιγοπωλίου που ελέγχει την αγορά και του νομικού πλαισίου, που ευνοεί αυτή την κατάσταση. 
Διαπιστώθηκε, επίσης ότι, υπάρχουν περιττές δομές, οι οποίες δεν δικαιολογούνται από το μέγεθος της 
αγοράς και επιβαρύνουν τεχνητά το κόστος. Η Αρχή συνέστησε την τροποποίηση του νομικού πλαισίου 
και της διοικητικής δομής με στόχο τη διαφάνεια στις τιμές των καυσίμων. Επίσης, συνέστησε στο 
Υπουργείο Ενέργειας και Βιομηχανίας να αναθεωρήσει τη νομοθεσία για την εμπορία των καυσίμων. 
Σύμφωνα με την Αρχή Ανταγωνισμού, οι εταιρείες πρέπει να διατηρούν την ταυτότητα των προϊόντων 
τους και να ανταγωνίζονται στην αγορά λιανικής με το λογότυπό τους, προκειμένου να ενθαρρυνθεί ο 
υγιής ανταγωνισμός.  
 
Η Deutsche Telekom θα αναλάβει πιλοτικό πρόγραμμα για έξυπνους μετρητές ενέργειας  
Με μια ψηφιακή πλατφόρμα, που θα εγκατασταθεί πιλοτικά σε ορισμένες περιοχές στα Τίρανα και στο 
Δυρράχιο, η γερμανική εταιρεία Deutsche Telekom θα αναλάβει τη μέτρηση και την τιμολόγηση της 
ηλεκτρικής ενέργειας στην Αλβανία. Πρόκειται για την εγκατάσταση περίπου 10 χιλ. έξυπνων μετρητών 
οι οποίοι θα είναι σε θέση, όχι μόνο να μετράνε, αλλά και να εντοπίζουν απώλειες ή κατανάλωση η 
οποία δεν τιμολογείται. Αυτό ανακοινώθηκε από τον Π/Θ κ. Rama, ο οποίος ανέφερε ότι το κόστος της 
εγκατάστασης των μετρητών δεν θα μετακυλιστεί στον καταναλωτή, αντίθετα ο καταναλωτής θα είναι 
ασφαλής ότι πληρώνει ακριβώς ότι καταναλώνει, και ταυτόχρονα θα υπάρξει εξορθολογισμός του 
συστήματος και αποτελεσματική αξιοποίηση της ενέργειας, με την προοπτική σε μια πενταετία να 
εγκατασταθούν μετρητές σε όλους τους πελάτες της OSHEE (αλβανικής εταιρείας διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας). 
 
Workshop υψηλού επιπέδου για το πρόγραμμα αεριοποίησης της Αλβανίας 
Στις  17/2/2015, το Υπουργείο Ενέργειας και Βιομηχανίας διοργάνωσε, από κοινού με την κρατική 
εταιρεία πετρελαίου του Αζερμπαϊτζάν, SOCAR, ένα workshop υψηλού επιπέδου, για τη μελέτη 
σκοπιμότητας, σχετικά με το master plan για την αεριοποίηση της Αλβανίας. Παρόντες ήταν 
εκπρόσωποι των πολυεθνικών πετρελαϊκών εταιρειών, όπως η Shell και η British Petroleum, του 
Επενδυτικού Πλαισίου για τα Δυτικά Βαλκάνια (Western Balkans Investment Framework-WBIF), η TAP 
AG, η κρατική εταιρεία πετρελαίου Albpetrol, η Αλβανική Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (KESH), η Γενική 
Διεύθυνση Ενέργειας της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Ο 
Υπουργός Ενέργειας και Βιομηχανίας κ. Gjiknuri ανέφερε, κατά τη διάρκεια του workshop, ότι ο στόχος 
της αλβανικής Κυβέρνησης, μέσω αυτού του master plan είναι η ενσωμάτωση της χώρας στους 
ευρωπαϊκούς αγωγούς διασύνδεσης, που θα εξασφαλίσει την διαφοροποίηση των ενεργειακών πόρων 
και την εδραίωση του ενεργειακού εφοδιασμού. Επίσης ανέφερε ότι η Κυβέρνηση βρίσκεται στο στάδιο 
της εκπόνησης της απαραίτητης νομοθεσίας για το σκοπό αυτό. Το σχέδιο θα συνταχθεί, υπό την 
καθοδήγηση της SOCAR, καθώς και της EBRD, η οποία έχει ήδη χορηγήσει € 1,1 εκατ. για την 
υλοποίηση της διαδικασίας αυτής. 
 
Συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το νόμο στο τομέα της ενέργειας 
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παραγωγικών Δραστηριοτήτων συνεδρίασε, παρουσία εκπροσώπων της 
Αλβανικής Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (KESH), του Διαχειριστή και Διανομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(OSHEE), και της Εθνικής Υπηρεσίας Φυσικών Πόρων (AKBN), με θέμα το σχέδιο νόμου για τον τομέα 
της ενέργειας. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της KESH κ. Agron Hetoja είπε ότι η KESH αναμένεται να 
βελτιώσει τις επιδόσεις της, προσθέτοντας ότι ο νέος νόμος εγγυάται τη ρευστότητα και διαφάνεια της 
αγοράς. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της OSHEE κ. Adrian Cela, δήλωσε ότι ο νέος νόμος απαιτεί την 
εναρμόνιση συμφερόντων καταναλωτών και φορέων. Είπε επίσης ότι ο νέος νόμος καθορίζει τα 
καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των φορέων και τόνισε ότι η εγκατάσταση των νέων έξυπνων μετρητών 
πρόκειται να μειώσει τις απώλειες στο δίκτυο, ενώ πρόκειται να  δημιουργήσει μια πιο αποτελεσματική 
αγορά.  Είπε, επίσης, ότι η OSHEE έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια σε όλη τη χώρα για την 
καταπολέμηση της υπερχρέωσης  ηλεκτρικής ενέργειας.  
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Σύντομα αρχίζουν εργασίες για την κατασκευή οδών πρόσβασης του TAP  
Πολύ σύντομα θα ξεκινήσουν οι εργασίες για την κατασκευή των οδών πρόσβασης για να επιτευχθούν 
μεγάλα περιφερειακά έργα που θα εξυπηρετήσουν την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου, TAΡ. Η 
είδηση ανακοινώθηκε κατά τη συνάντηση του Υπουργού Ενέργειας κ. Gjiknuri με τον σημερινό 
Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΤΑΡ κ. Kjetil Tungland και τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο του έργου κ. Ian 
Bradshaw. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε η πρόοδος του έργου και τα βήματα που 
έγιναν, μέχρι σήμερα, από την Αλβανία στο πλαίσιο της συνεργασίας για την υλοποίησή του. Tο Μάιο 
τ.ε. αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες στο έδαφος της Αλβανίας για την κατασκευή δρόμων 
πρόσβασης. Ο Α/Υπουργός ενημέρωσε τα στελέχη του ΤΑΡ σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί από 
την Κυβέρνηση σχετικά με το θέμα της αεριοποίησης της χώρας. Ο κ. Gjiknuri ανέφερε ότι έχει ήδη 
εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση και εργάζεται για το «master plan» του φυσικού αερίου στην Αλβανία, 
και σε συνεργασία με την Κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν και της κρατικής εταιρείας πετρελαίου SOCAR 
θα είναι δυνατή η εκπόνηση της μελέτης σκοπιμότητας. Στο ως άνω πλαίσιο ζητήθηκε από διάφορες 
κατασκευαστικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων και εταιρείες ελληνικών συμφερόντων, να επισκεφθούν 
τη χώρα για μια επί τόπου έρευνα για την κατασκευή τόσο των αγωγών (pipelines), όσο και σταθμών 
συμπίεσης (compressor stations).  
 
TAP: Οι τοπικές επιχειρήσεις χρειάζονται για την κατασκευή των οδών πρόσβασης 
Για συζητήσεις σχετικά με την πρόοδο του Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου συγκεντρώθηκαν στις 
12/2/2015 στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, οι Υπουργοί Ενέργειας του Αζερμπαϊτζάν, της Αλβανίας, της 
Γεωργίας, της Ελλάδος, της Ιταλίας, της Τουρκίας, της Βουλγαρίας καθώς και ο Αντιπρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από πλευράς Αλβανίας συμμετείχε ο Υπουργός Ενέργειας και Βιομηχανίας, κ 
Damian Gjiknuri, ο οποίος δήλωσε ότι η αλβανική Κυβέρνηση έχει υποστηρίξει σθεναρά την υλοποίηση 
του έργου του αγωγού TAP, ο οποίος αποτελεί μέρος του Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου. Ο κ. 
Gjiknuri ανέφερε ότι η Κυβέρνηση ενέκρινε πρόσφατα τη μεταφορά της κρατικής γης, όπου ο αγωγός 
διέρχεται, επιτρέποντας την έναρξη της φάσης κατασκευής, ειδικώτερα την κατασκευή περιφερειακών 
δρόμων πρόσβασης και προέτρεψε και τις τοπικές επιχειρήσεις να συμμετάσχουν άμεσα στη φάση της 
κατασκευής των δρόμων πρόσβασης στην Αλβανία. (Σημ.: από όσο γνωρίζουμε δεν υπήρχαν 
προσφορές από τοπικές εταιρείες για την κατασκευή των οδών πρόσβασης). Ο Υπουργός σημείωσε 
επίσης μια σημαντική συμφωνία που υπεγράφη με το Αζερμπαϊτζάν και την κρατική εταιρεία 
πετρελαίου SOCAR, για τη χρηματοδότηση και τη διεξαγωγή μελέτης σκοπιμότητας για την 
αεριοποίηση της Αλβανίας. Παράλληλα θα μπορούσε να γίνει, επίσης, το ρυθμιστικό σχέδιο του 
φυσικού αερίου στην Αλβανία με κεφάλαια που έχουν ήδη κατοχυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
μέσω της ΕΒRD.  
 
Ανθρακωρύχος έχασε τη ζωή του σε ορυχείο στην  Πούκα 
Ένας 48-χρονος εργάτης έχασε τη ζωή στο ορυχείο Munella, στην περιοχή Πούκα στην Β. Αλβανία. Το 
ορυχείο έχει δοθεί με παραχώρηση σε τουρκική εταιρεία, πριν από δύο χρόνια, και αυτή τη στιγμή 
εργάζονται εκεί 170 ανθρακωρύχοι. Ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος (DP) κ. Basha, 
κατηγόρησε τον Π/Θ και την Κυβέρνηση για την σιωπή μπροστά σε τέτοιες τραγωδίες. Σύμφωνα με τον 
κ. Basha, ο αριθμός των θυμάτων στα ορυχεία, κατά τη διάρκεια του τελευταίου ενάμιση έτους, είναι το 
υψηλότερο όλων των εποχών. Αντιδρώντας, το Υπουργείο Ενέργειας και Βιομηχανίας χαρακτήρισε τις 
κατηγορίες, ως πολιτική κερδοσκοπία. Επισημάνθηκε ότι, έχει ξεκινήσει, αμέσως μετά το περιστατικό, η 
διαδικασία έρευνας από την αστυνομία για τον έλεγχο της εφαρμογής των προτύπων ασφαλείας και 
υπογραμμίσθηκε ότι η κατάσταση στα ορυχεία, η οποία κληρονομήθηκε από την προηγούμενη 
Κυβέρνηση ήταν δραματική. Τέλος, αναφέρθηκε ότι στη διάρκεια του τελευταίου ενάμιση χρόνου, έχουν 
εργαστεί εντατικά για τη βελτίωση των προτύπων ασφάλειας και υπογραμμίσθηκε ότι ανεκλήθησαν 
πάνω από 200 άδειες εξόρυξης και αναστάλθηκαν άλλες 300, λόγω της έλλειψης των προτύπων αυτών. 
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1.2 Κλάδος κατασκευών και Real Estate 

 

Πάνω από 110 υπεργολάβοι συμμετείχαν σε εκδήλωση δικτύωσης του TAP στην Αλβανία 
Υπό το φως της ανάθεσης της σύμβασης για την κατασκευή του χερσαίου αγωγού και των σταθμών 
συμπίεσης στις 19 Ιανουαρίου 2015, ο Trans Adriatic Pipeline (TAP) διοργάνωσε εκδήλωση δικτύωσης 
και B2B για πιθανούς προμηθευτές στα Τίρανα. Η εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε σε συνεργασία με 
την Αλβανική Ένωση Κατασκευαστών και το Επιμελητήριο Εμπορίου και Βιομηχανίας Τιράνων, 
συγκέντρωσε περισσότερες από 110 εταιρείες. Η εκδήλωση ήταν ανοιχτή σε όλες τις εταιρείες που 
είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή και είχε ως στόχο τη δημιουργία πιθανών συνεργιών και 
συνεργασιών μεταξύ μηχανικών, προμηθευτών κατασκευαστών, εργολάβων και υπεργολάβων κλπ, οι 
οποίες προσφέρουν υπηρεσίες και προμήθειες σε ευρύ φάσμα τομέων (π.χ. εξειδικευμένες υπηρεσίες 
υποστήριξης, προμήθεια υλικών, logistics, διαχείριση εγκαταστάσεων, κλπ). Σε αυτό το πλαίσιο, οι 
ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες έκαναν σύντομες κοινές παρουσιάσεις των δυνατοτήτων τους, είχαν 
συνομιλίες και απάντησαν σε ερωτήσεις άλλων συμμετεχουσών εταιρειών και οι εκπρόσωποι του TAP 
έκαναν, επίσης, μια παρουσίαση, διευκρινίζοντας λεπτομέρειες, σχετικά με το έργο. Ωστόσο, 
διευκρινίσθηκε ότι η συμμετοχή στις διάφορες εκδηλώσεις δικτύωσης του TAP, δεν εγγυάται και τη 
σύμβαση με τον TAP ή την επιτυχία σε οποιαδήποτε προκήρυξη διαγωνισμού της και δεν θα έχει καμία 
επίδραση στη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων του ΤΑΡ. Για πρόσθετες πληροφορίες 
σχετικά με τη διαδικασία προμηθειών του TAP, μπορείτε να επισκεφθείτε: http://www.tap-
ag.com/project-opportunities/for-companies 
 
350.000 κτίρια υπό διαδικασία νομιμοποίησης 
Ο  επικεφαλής της υπηρεσίας ALUIZNI (κρατικός φορέας νομιμοποίησης αυθαιρέτων) κ. Artan Lame 
δήλωσε (13/2/2015), σε συνέντευξη Τύπου, ότι 155.025 παράνομες κατασκευές είχαν εγγραφεί για 
νομιμοποίηση, μετά το πέρας της περιόδου των δηλώσεων που έληξε στις 31 Ιανουαρίου 2015. 
Σύμφωνα με τον ίδιο, με την προσθήκη των 272.000 παράνομων κατασκευών, που έχουν εγγραφεί 
συνολικά μέχρι στιγμής, αυτό σημαίνει ότι 427.000 παράνομες κατασκευές χτίστηκαν κατά την περίοδο 
από το 1993 έως το 2014. Ο κ. Lame προχώρησε το συλλογισμό του λέγοντας ότι, αφαιρώντας τον 
αριθμό των κτιρίων που έχουν ήδη νομιμοποιηθεί, θα μπορούσε να συναχθεί το συμπέρασμα ότι, προς 
το παρόν υπάρχουν τουλάχιστον 350.000 παράνομα κτίρια, υπό διαδικασία νομιμοποίησης. Ο κ. Lame 
πρόσθεσε ότι το πλαίσιο της στρατηγικής αυτής της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος θα πρέπει να αναθεωρηθεί, και αυτή η αναθεώρηση θα πρέπει να περιλαμβάνει την 
οργάνωση του ALUIZNI, τις δραστηριότητές του, τις προθεσμίες για τη διαδικασία νομιμοποίησης, 
καθώς και την ανάγκη να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα και η λειτουργικότητα του συστήματος.  
 
Συνεργασία Σερβίας - Αλβανίας στον τομέα των υποδομών 
Η Αλβανία και η Σερβία, σύμφωνα με τον αλβανικό τύπο, πρόκειται να συνεργαστούν σε συγκεκριμένα 
προγράμματα υποδομών, όπως ανακοινώθηκε μετά από συνάντηση της Αντιπροέδρου της Σερβικής 
Κυβέρνησης κας Zorana Mihajloviç και του Υπουργού Οικονομικής Ανάπτυξης κ. Ahmetaj. Η 
Αντιπρόεδρος της Σερβικής Κυβέρνησης, προέβη σε παροχή βοήθειας στις πλημμυροπαθείς περιοχές 
της Αλβανίας. Κατά την διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου, επισημάνθηκε ότι η Αλβανία και η 
Σερβία θα συνεργαστούν στον τομέα των υποδομών, με την εφαρμογή προγραμμάτων, τα οποία 
αφορούν στη δημιουργία οδικού άξονα Νις-Πρίστινα-Τίρανα, την υλοποίηση του σιδηροδρομικού 
άξονα «Βελιγραδίου-Μπάρ–Δυρραχίου-Αυλώνας». Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού 
Οικονομικής Ανάπτυξης κ. Ahmetaj: «Η συγκεκριμένη συμφωνία αποτελεί μέρος της συνδιάσκεψης που 
διοργανώθηκε, υπό την αιγίδα της Γερμανίδας Καγκελάριου Άγκελας Μέρκελ και αποτέλεσε μέρος των 
διμερών συζητήσεων κατά την διάρκεια της επίσκεψης του Π/Θ κ. Rama στην Σερβία. Επίσης, ο 
Αλβανός Υπουργός τόνισε ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα αξιοποιούν τη δυνατότητα σύνδεσης των 
Βαλκανίων και βοηθούν στην ανάπτυξη του τουρισμού. Από την πλευρά της, η κα Zorana Mihajloviç 
δήλωσε: «Σκοπεύουμε τον Μάιο να προβούμε στην παρουσίαση κοινών προγραμμάτων, γεγονός που 
θα σημάνει και την έναρξη της συνεργασίας μας. Η κοινή διασύνδεση αποτελεί εργαλείο για την 
προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης των δύο χωρών και για την κοινή πορεία στην ΕΕ». 
 

http://www.tap-ag.com/project-opportunities/for-companies
http://www.tap-ag.com/project-opportunities/for-companies
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Basha: Αναβολή του έργου ανάθεσης διαχείρισης θέσεων στάθμευσης σε ιδιωτικές εταιρείες 
Ο Δήμαρχος των Τιράνων κ. Basha, δήλωσε στις 16/2/2015, ότι ο Δήμος θα συστήσει στο Δημοτικό 
Συμβούλιο να αναβάλει, για μια περίοδο 5 ετών, το έργο για τη χορήγηση άδειας παραχώρησης 
διάρκειας 35 ετών, σε ιδιωτικές εταιρείες, για τη διαχείριση των θέσεων στάθμευσης στην πρωτεύουσα. 
Ο κ. Basha δήλωσε ότι το έργο αυτό δεν ήταν εφικτό, προς το παρόν, κατά την άποψή του, γιατί 
εμποδίζεται από την Κυβέρνηση, με πολιτικά κίνητρα, όπως και άλλα στρατηγικά έργα του Δήμου, πχ. 
ο σταθμός συνδυασμένων μεταφορών και η επέκταση της λεωφόρου των Τιράνων. 
 

1.3 Τραπεζικός & Ασφαλιστικός Τομέας 

 
Τράπεζα της Αλβανίας: 3% πρόβλεψη για τον πληθωρισμό του 2015 
Η Τράπεζα της Αλβανίας αποφάσισε να διατηρήσει στο επίπεδο του 3% την πρόβλεψή της  για τον 
πληθωρισμό του 2015.  
 
Η Α/Κυβέρνηση διόρισε νέο μέλος του Εποπτικού Συμβούλιου της ΤτΑ 
Η οικονομική εμπειρογνώμονας κα Denada Prifti διορίσθηκε, από το Υπουργικό Συμβούλιο, στις 
11/2/2015, ως μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Αλβανίας. Η κα Prifti εξελέγη με 76 
ψήφους υπέρ, 30 κατά και 1 αποχή. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα στον αλβανικό τύπο, η κα Prifti 
διαθέτει μια διακεκριμένη διεθνή καριέρα, έχει εργασθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις τράπεζες και 
τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και διαθέτει μια καριέρα 20 χρόνων στο τραπεζικό σύστημα της 
Γερμανίας και του Βελγίου.  
 

1.4 Τομέας Μεταφορών 

 
Haxhinasto: Για τις κατολισθήσεις στον οδικό άξονα Τιράνων – Ελμπασάν 
O Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών κ. Haxhinasto, σε ερώτηση δημοσιογράφου για την κατάσταση 
στην οποία βρίσκεται ο οδικός άξονας Τίρανα – Ελμπασάν, ανέφερε ότι λόγω των κατολισθήσεων, που 
πρόσφατα, σημειώθηκαν σε κομμάτι του δρόμου, κοντά στα Τίρανα, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στην 
κατάσταση του δρόμου και ο εργολάβος εξετάζει τη δομή του εδάφους, όπου σημειώθηκαν οι 
κατολισθήσεις. Επεσήμανε δε ότι το σημείο όπου έγιναν οι κατολισθήσεις βρίσκεται εκτός της ζώνης 
για την οποία έγιναν μελέτες, με στόχο την εκπόνηση του σχεδίου του δρόμου. Επίσης ανέφερε ότι είναι 
καθήκον της Δ/νσης Οδοποιίας και του Φορέα γεωλογικών μελετών να εξετάσουν την κατάσταση του 
δρόμου. Και πρόσθεσε ότι, «όσον αφορά στην ξένη εταιρεία που έκανε τη μελέτη (πρόκειται για την 
ελληνική εταιρεία ΑΚΤΩΡ), θα υπάρξει επανα-αξιολόγηση για την Οδό Τίρανα – Ελμπασάν, και εάν 
διαπιστωθούν παραβάσεις από τους υπεργολάβους, θα υπάρξουν κυρώσεις». 
   
Haxhinasto: Για το λίμάνι του Shengjin 
Σε ερώτηση δημοσιογράφων για το λιμάνι του Shengjin, κοντά στη Λέζα στη Βόρεια Αλβανία, εάν θα το 
αναλάβει κινεζική εταιρεία ή εταιρεία του Κοσσόβου, ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών κ. 
Haxhinasto δήλωσε: «Κινεζικές εταιρείες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το λιμάνι με το καθεστώς της 
παραχώρησης δικαιωμάτων. Ζητήσαμε το έργο να συνοδεύεται από λεπτομερή έκθεση για τον τρόπο 
χρηματοδότησης και αναμένουμε απάντηση. Στο Υπουργείο δεν υπάρχουν έγγραφα που να λένε ότι το 
λιμάνι θα τεθεί στη διάθεση του Κοσσόβου». 
 
€ 17 εκατ. για την κατασκευή του bay-pass της Αυλώνας από την ΕΕ μέσω EBRD 
Tο ποσό των € 17 εκατ., χορηγείται από την Ε.Ε. και θα εκταμιευθεί μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBDR) για την κατασκευή του παρακαμπτήριου άξονα (bay-pass) της 
Αυλώνας, όπως προβλέπεται από Συμφωνία που υπεγράφη, στις 3/2/2015, μεταξύ του Α/ Υπουργού 
Οικονομικών κ. Cani και του εκπροσώπου της EBRD, Δ/ντή των δυτικών Βαλκανίων της Τράπεζας κ. 
Holger Muent.  
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Εξοικονόμηση ενέργειας με το «Σταθερό Σχέδιο Μεταφορών»   
Ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών κ. Haxhinasto, όπως αναφέρουν τα αλβανικά ΜΜΕ, υπέγραψε 
συμφωνία για το σχεδιασμό του προγράμματος με τίτλο «Σταθερό Σχέδιο Μεταφορών» με την 
συμβουλευτική εταιρεία Price Waterhouse Coopers (PWC). Το συγκεκριμένο σχέδιο αφορά την 
εξοικονόμηση ενέργειας σε τομείς μεταφορών και την εξασφάλιση σταθερής εξέλιξης του δικτύου 
μεταφορών στην Αλβανία.  
 
Ξεκινούν οι διαδικασίες για την συντήρηση του Οδικού Άξονα Κούκες - Κοσσόβου 
Στις 23 Μαρτίου, σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού κ. Haxhinasto  στον αλβανικό τύπο, θα 
ξεκινήσουν οι διαδικασίες για το διαγωνισμό για τη συντήρηση του Οδικού Άξονα, που οδηγεί στο 
Κούκες και στο Κόσσοβο. Όσοι επιλέγουν αυτόν τον Άξονα για να μεταβούν στο Κόσσοβο, σύμφωνα 
με τις εφημερίδες, θα πληρώνουν διόδια αξίας 5 ευρώ. 
 

1.5 Τομέας Τροφίμων και Γεωργίας 

 
Διαμαρτυρίες πολιτών κατά της «τρομοκρατίας των τροφίμων» 
Ομάδες πολιτών και ακτιβιστών της Κοινωνίας των Πολιτών συγκεντρώθηκαν στις 18/2/2015 στο 
κέντρο των Τιράνων, σε ένδειξη διαμαρτυρίας ενάντια σε αυτό που αποκαλείται «τρομοκρατία των 
τροφίμων», η οποία, σύμφωνα με αυτούς, απειλεί την χώρα. Κάλεσαν την Κυβέρνηση να εγγυηθεί τη 
βελτίωση και την ασφάλεια των τροφίμων, με την απαγόρευση της εμπορίας προϊόντων διατροφής τα 
οποία έχουν λήξει ή / και είναι παραποιημένα. Επίσης, ζήτησαν από την Κυβέρνηση να ασχοληθεί με 
την ύποπτη υπόθεση που σχετίζεται με την κακή διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων, η οποία 
αποκαλύφθηκε από αλβανικό τηλεοπτικό κανάλι.  

 

1.6 Τουριστικός τομέας & Τομέας Περιβάλλοντος  

 
Αλβανικές αντιδράσεις στην εκτροπή των ποταμών από τις γειτονικές χώρες  
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Lefter Koka, σε συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής την 26 
Φεβρουαρίου τ.ε, αναφέρθηκε στο θέμα της εκτροπής των ποταμών Radika, Vjosa (Αωός) και Buna και 
υπογράμμισε ότι η Αλβανική κυβέρνηση εγγυάται στους Αλβανούς ότι δεν θα επιτρέψει στις γειτονικές 
χώρες να εμποδίσουν ούτε ένα λίτρο νερό από τα ποτάμια και τις λίμνες της Αλβανίας. Ειδικώτερα, 
αναφέρθηκε σε έργα στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ή στην Ελλάδα και 
τόνισε ότι αυτά θα πρέπει να υλοποιηθούν σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις σχετικά με τη διαχείριση 
των υδάτων. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι εγγυάται στους πολίτες και τους βουλευτές της αντιπολίτευσης ότι η 
αλβανική κυβέρνηση θα προστατεύσει τα Αλβανικά ύδατα με κάθε κόστος. 
 
Διαδηλώσεις για την ανέγερση πολυώροφων κτηρίων στη περιοχή της λίμνης  
Πολίτες των Τιράνων, περιβαλλοντολόγοι και εκπρόσωποι της Κοινωνίας των Πολιτών 
διαμαρτυρήθηκαν στις 18/3/2015 μπροστά από το γραφείο του Πρωθυπουργού κατά την επανέναρξη 
των έργων κατασκευής 17-όροφων πολυκατοικιών, κοντά στην τεχνητή λίμνη του φράγματος των 
Τιράνων. Διαβίβασαν στο Π/Θ ψήφισμα που συνετάχθη και να υπεγράφη από τους καλύτερους 
εμπειρογνώμονες για φράγματα στη χώρα, το οποίο ζητούσε από τον Π/Θ κ. Rama και την Κυβέρνησή 
του να σταματήσουν την οικολογική καταστροφή και την κατασκευή έργων σε αυτόν τον τομέα, 
προκειμένου να αποφευχθεί η αποξήρανση της λίμνης. 
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1.7 Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομεία 

 

Διορισμός του νέου Επικεφαλής της Αρχής Ηλεκτρονικής & Ταχυδρομικής Επικοινωνίας   
Στην συνεδρίαση της Βουλής στις 5/2/2015, σύμφωνα με τον τοπικό τύπο, το σώμα ενέκρινε τον 
διορισμό του κ. Pirro Xhixho, ως επικεφαλής της Αρχής Ηλεκτρονικής και Ταχυδρομικής Επικοινωνίας, 
καθώς και τεσσάρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της συγκεκριμένης Αρχής. 
 
Νέα τεχνολογία 4G για τη Vodafone Albania 
Η Vodafone Albania, σύμφωνα με τον αλβανικό τύπο, ξεκίνησε να εφαρμόζει δοκιμαστικά στο δίκτυο 
της την νέα τεχνολογία 4G.  
 

 

1.8 Άλλες ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος 

 
Υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για τις στρατηγικές επενδύσεις στην Αλβανία  
Στο πλαίσιο προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων στην Αλβανία, η α/Κυβέρνηση κατέθεσε σχέδιο 
νόμου για στρατηγικές επενδύσεις, το οποίο βρίσκεται υπό ανοικτή διαβούλευση, μέχρι 2/4/2015, για 
τυχόν παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις. Η αλβανική Κυβέρνηση θεωρεί ότι ο νόμος για τις 
στρατηγικές επενδύσεις θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων στην Αλβανία και θα 
συμβάλλει, επίσης, σημαντικά στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων σε βασικούς τομείς της 
οικονομίας, καθώς προβλέπονται ταχείς διαδικασίες, προκειμένου να επιταχυνθούν τα πολυάριθμα 
γραφειοκρατικά στάδια.Το πλήρες κείμενο του σχεδίου νόμου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του 
Γραφείου ΟΕΥ, ως ακολούθως:  
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=43350 
 
Πάγωμα στις διαδικασίες εκτελωνισμού για τις εταιρείες που οφείλουν στην Εφορία 
Σύμφωνα με τον αλβανικό τύπο, η Εφορία και τα Τελωνεία της Αλβανίας υπέγραψαν συμφωνία η 
οποία προβλέπει ότι θα παγώνουν οι διαδικασίες εκτελωνισμού για εταιρείες οι οποίες έχουν οφειλές 
στην Εφορία.  
 

Συμφωνία αναγνώρισης κοινωνικής ασφάλισης Αλβανίας – Κοσσόβου  
Σύμφωνα με τον αλβανικό τύπο, το αλβανικό Ινστιτούτο Κοινωνικής Ασφάλισης υπέγραψε Συμφωνία με 
την Υπηρεσία Συνταξιοδοτήσεων του Κοσσόβου, με την οποία αναγνωρίζονται τα δικαιώματα 
κοινωνικής ασφάλισης των Αλβανών στο Κόσσοβο και το αντίστροφο. 
 
7,2 εκατ. ελβετικά φράγκα για την τοπική αυτοδιοίκηση από την Ελβετία 
Στις 11 Φεβρουαρίου τ.ε. ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Peleshi υπέγραψε με τον Πρέσβη της 
Ελβετίας Συμφωνία, η οποία προβλέπει τη χορήγηση 7,2 εκατ. ελβετικών φράγκων για την 
αποκέντρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Βόρεια Αλβανία. 
 
Σχέδιο νόμου για τα τυχερά παιχνίδια 
Αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου προβλέπει το σχέδιο νόμου για τα τυχερά παιχνίδια του 
Υπουργείου Οικονομικών. Σύμφωνα με αυτό, τμήμα των ηλεκτρονικών καζίνο στις πόλεις θα πρέπει να 
κλείσει. Επίσης, τα άτομα στα οποία εκδίδεται άδεια θα μπορούν να λειτουργήσουν μόνο ένα μόνο 
καζίνο. Τα Καζίνο θα περιοριστούν σε ξενοδοχεία και θέρετρα πέντε αστέρων μόνο. Η απόσταση των 
καταστημάτων τυχερών παιχνιδιών και ηλεκτρονικών στοιχημάτων, από θρησκευτικά και εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, θα αυξηθεί στα 200 μέτρα, από 50 μέτρα που είναι σήμερα, και τόσο οι πελάτες, όσο και οι 
εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι άνω των 21 ετών, για να μπορούν να συμμετάσχουν. Το κατάστημα θα 
οφείλει να ζητάει ταυτότητα από τους πελάτες, προκειμένου να τους επιτρέπει την είσοδο. Όσον αφορά 
τα on-line στοιχήματα και τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό, η εταιρεία ή το 
κατάστημα θα πρέπει να έχουν άδεια λειτουργίας στην Αλβανία, ενώ για τις εγχώριες δραστηριότητες 

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=43350
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στοιχημάτων θα πραγματοποιούνται μέσα από ένα μοναδικό server, ο οποίος  θα εγκριθεί και θα 
παρακολουθείται από τις αλβανικές Αρχές.  
 
Κοινά Τελωνεία μεταξύ Αλβανίας και Κοσσόβου 
Ο Π/Θ κ. Rama και ο Π/Θ του Κοσσυφοπεδίου κ. Isa Mustafa εγκαινίασαν στις 16/2/2015, το 
διασυνοριακό κοινό τελωνειακό σημείο διέλευσης στην Vërmica. Ο Π/Θ κ. Rama δήλωσε ότι η εν λόγω 
συμφωνία ενώνει τις δύο πλευρές των συνόρων και πρόσθεσε ότι θα αποφευχθεί η γραφειοκρατία και 
οι καθυστερήσεις στα τελωνεία. Επίσης, ανέφερε ότι θα υπάρχει μόνο ένα γραφείο ελέγχου και για τις 
δύο χώρες. Ακόμη τόνισε ότι τα σύνορα είναι σημεία ενοποίησης και όχι χωρισμού και ότι αυτή ήταν η 
ιδέα τους για εθνική ενότητα με το Κόσσοβο. Ο κ. Mustafa από την άλλη πλευρά, δήλωσε ότι τόσο οι 
πολίτες, όσο και οι επιχειρήσεις, θα επωφεληθούν από τη συμφωνία αυτή. Ο Αλβανός υπουργός 
Οικονομικών κ. Cani και η Προϊστάμενη της Τελωνειακής Διοίκησης, κα. Elisa Spiropali, 
παρακολούθησαν την τελετή. 
 
Αποπληρωμή δανείων στις αγροτικές οικογένειες, που επλήγησαν από τις πλημμύρες  
Ο Υπουργός Γεωργίας, κ. Panariti, ανακοίνωσε στις 18 Φεβρουαρίου τ.ε. ότι η Κυβέρνηση θα 
αποπληρώσει τα δάνεια των 1.000 αγροτικών οικογενειών, που επλήγησαν από τις πρόσφατες 
πλημμύρες στις περιοχές Φίερι και Αυλώνας. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα εν λόγω δάνεια είχαν εκδοθεί 
από μη τραπεζικά ιδρύματα και ενώσεις μικροχρηματοδότησης, ύψους € 1,5 εκατ. Ο κ. Panariti έκανε τα 
σχόλια αυτά σε μια εκδήλωση που διοργανώθηκε από την USAID στην Αλβανία ως μέρος του 
προγράμματος AgroCapital.  

Spiropali: Παραιτήθηκε από τη θέση της Γεν. Δ/ντριας Τελωνείων για προσωπικούς λόγους 
H Γενική Δ/ντρια των Αλβανικών Τελωνείων, κα Spriropali παραιτήθηκε, επικαλούμενη προσωπικούς 
λόγους. Προσωρινά στη θέση αυτή, ο Α/Υπουργός Οικονομικών τοποθέτησε, την Υφυπουργό 
Οικονομικών κ. Irena Bekiraj. Σύμφωνα με μερίδα του αλβανικού τύπου, η παραίτηση της κας Spiropali 
συνδέεται έμμεσα με τις αρνητικές επιδόσεις της βρετανικής εταιρείας Crown Agents, η οποία ανέλαβε 
σύμβουλος στα αλβανικά τελωνεία.  

 
 

2. Αλβανική οικονομία 

 
Υπουργείο Οικονομικών: Το ΔΝΤ θα εκταμιεύσει δάνειο € 53 εκατ. για την Αλβανία 
Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε το Φεβρουάριο τ.ε. ότι το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου ολοκλήρωσε την δεύτερη και τρίτη αξιολόγηση, βάσει της συμφωνίας της 
Διευρυμένης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης (Extended Fund Facility - EFF), γεγονός που θα επιτρέψει 
την άμεση εκταμίευση δανείου ύψους € 53 εκατ. στην Αλβανία. Σύμφωνα με τον Α/Υπουργό 
Οικονομικών, η απόφαση αυτή συνιστά άμεσο αποτέλεσμα των «σοβαρών προσπαθειών για την 
εφαρμογή σημαντικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε τομείς όπως η ενέργεια, το φορολογικό και το 
συνταξιοδοτικό, καθώς και στην αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις. 
 
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή - Ιανουάριος 2015 
Σύμφωνα με στοιχεία της Α/Στατιστικής Υπηρεσίας (INSTAT) ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) τον 
Ιανουάριο τ.ε. έφτασε 118,6%, με περίοδο βάσης το Δεκέμβριο 2007. Τον Ιανουάριο του 2015 ο ετήσιος 
ρυθμός των τιμών καταναλωτή μεταβλήθηκε κατά 1,3%. Ένα χρόνο πριν η ετήσια μεταβολή ήταν 1,7%. 
Συμβολή των κύριων ομάδων στην ετήσια μεταβολή του ΔΤΚ. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του 
Ιανουαρίου αυξήθηκε κυρίως εξ’ αιτίας της αύξησης κατανάλωσης των προϊόντων της ομάδος «Τρόφιμα 
και μη αλκοολούχα ποτά», η οποία συνέβαλε στην αύξηση του Δείκτη κατά +0,88 ποσοστιαίες μονάδες. 
Οι υψηλότερες τιμές της ομάδος «Αλκοολούχα ποτά και καπνός» συνέβαλαν σε αύξηση κατά +0,17 π.μ. 
Οι τιμές της ομάδος «Υπηρεσίες Εκπαίδευση» συνέβαλαν κατά + 0,16 π.μ σε ετήσια βάση. Η τιμή 
ομάδος «Στέγαση, ύδρευση, φυσικό αέριο, ηλεκτρισμός και άλλα καύσιμα» συνέβαλε με +0,12 
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ποσοστιαίες μονάδες, οι τιμές της ομάδος «Αγαθά και διάφορες υπηρεσίες» συνέβαλε κατά + 0,14 π.μ. 
Οι τιμές της ομάδος  «Επικοινωνία» συνέβαλαν κατά +0,10 π.μ. Οι χαμηλές τιμές στις ομάδες 
«Μεταφορές» και «Υγεία» συνέβαλαν αρνητικά κατά -0,23 π.μ και -0.18 π.μ. αντίστοιχα, σε ετήσια 
βάση. Ετήσιο ποσοστό στις κυρίες ομάδες: Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2014, οι τιμές 
αυξήθηκαν στην ομάδα «Υπηρεσίες εκπαίδευσης» ομάδα κατά 11,0%, και ακολούθησαν η ομάδα 
«Αλκοολούχα ποτά και καπνός» κατά 4,6%, και η ομάδα «Επικοινωνία» κατά 3,8%, καθώς και η ομάδα 
«Αγαθά και διάφορες υπηρεσίες» κατά 2,9% κλπ. Οι τιμές στην ομάδα «Τρόφιμα και μη-αλκοολούχα 
ποτά» αυξήθηκε κατά 2,2%. Στην ομάδα αυτή οι τιμές της ομάδας των «λαχανικών που 
περιλαμβάνονται πατάτες» αυξήθηκαν κατά 8,5%, και ακολούθησαν οι υποομάδες «φρούτα» κατά 
7,0%, «γάλα, τυρί και αυγά» κατά 2,8%, κ.λπ. Εν τω μεταξύ οι τιμές της υποομάδος «λάδι και 
παράγωγα» μειώθηκαν κατά 5,1%, και ακολούθησαν «καφές και τσάι» κατά 3,0%, κλπ. Από την άλλη 
πλευρά, οι τιμές που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση ήταν στην ομάδα «Υγεία» κατά 5,2%, και 
στην ομάδα «Μεταφορές» κατά 3,7%.  
Το μηνιαίο ποσοστό της τιμής καταναλωτή είναι 1,4%. Σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2014 οι 
τιμές αυξήθηκαν περισσότερο στην ομάδα «Τρόφιμα και μη-αλκοολούχα ποτά» κατά 3,3%, ενώ στην 
υποομάδα «λαχανικά που περιλαμβάνονται πατάτες» η αύξηση της τιμής ήταν 19,0%. Οι τιμές 
μειώθηκαν στο έπακρο στην ομάδα «Μεταφορές» κατά 1,5%. Μέσα σε αυτή την ομάδα οι τιμή του 
ντίζελ παρουσίασε μείωση κατά 4,4% και η τιμή της βενζίνης κατά 3,7%. 
 

Δείκτης Φτώχειας 2015, σύμφωνα με το αμερικανικό Ινστιτούτο CATO 
Σύμφωνα με τον «Δείκτη Φτώχειας», που δημοσίευσε για το 2015, σε έκθεσή του Αμερικανικό 
Ινστιτούτο CATO, μεταξύ 108 χωρών, η Αλβανία καταλαμβάνει την 41η θέση. Για την κατάταξη της κάθε 
χώρας, το Ινστιτούτο χρησιμοποιεί ως κριτήρια αξιολόγησης, μεταξύ άλλων, την ανεργία, το κόστος 
διαβίωσης και το δημόσιο χρέος. Η θέση της Αλβανία στην εν λόγω κατάταξη είναι καλύτερη σε 
σύγκριση με άλλες χώρες των Βαλκανίων όπως Σερβία, πΓΔΜ, ακόμα και χωρών μέλη της ΕΕ, όπως 
Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία. Ως πιο φτωχές χώρες στον εν λόγω Δείκτη κατατάσσονται οι 
Βενεζουέλα, Συρία, Ουκρανία, Ιράν και Βραζιλία, ενώ ως πιο πλούσιες οι Ιαπωνία, Ταιβάν, Χιλή, 
Ελβετία κλπ.  
 

Αύξηση μεταναστευτικών εμβασμάτων – γ’ τρίμηνο 2014  
Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας Αλβανίας, κατά το γ’ τρίμηνο του 2014, τα εμβάσματα των Αλβανών 
μεταναστών στην Αλβανία παρουσίασαν αύξηση κατά 1,9% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. 
Η εν λόγω αύξηση βοήθησε την Αλβανική οικονομία, και μετρίασε τις επιπτώσεις από την μείωση των 
άμεσων ξένων επενδύσεων η οποία παρατηρείται τελευταίως  και την πολύ μικρή αύξηση των 
εξαγωγών.  
 
Παγκόσμια Τράπεζα -  Φοροδιαφυγή και παραοικονομία στην Αλβανία  
Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον αλβανικό τύπο, σε πρόσφατη μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας για 
την αποτελεσματικότητα της συγκέντρωσης των φόρων στην Αλβανία, διαπιστώνεται η ύπαρξη μεγάλης 
φοροδιαφυγής και υψηλών ποσοστών παραοικονομίας. Συγκεκριμένα, η Εφορία καταφέρνει να 
συγκεντρώσει μόνο το 53% των φόρων από τον ΦΠΑ, ενώ το υπόλοιπο 47% αποτελεί φοροδιαφυγή.  
 

Εξωτερικό Εμπόριο - Ιανουάριος, 2015 
Τον Ιανουάριο του 2015 η αξία των εξαγωγών ήταν 18 δισ. λεκ, μειωμένα κατά 0,6% σε σχέση με τον 
Ιανουάριο του 2014 και 8,0% σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2014. Η κύρια ομάδα προϊόντων που 
παρουσίασαν αύξηση, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ήταν: 
«Υφάσματα και υποδήματα» κατά 14,2%, «Κατασκευαστικά υλικά και μέταλλα» κατά 38,9% και 
«Τρόφιμα, ποτά, καπνός» κατά 7,6%. Οι εξαγωγές των ομάδων: «Ορυκτά, καύσιμα, ηλεκτρικό ρεύμα», 
«Ξύλο και κατασκευές και προϊόντα από χαρτί» και «δέρμα και δερμάτινες κατασκευές»,  μειώθηκαν 
αντίστοιχα κατά 40,7%, 11,9% και 7,1 %, συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου 
έτους. Τον Ιανουάριο του 2015, η αξία των εισαγωγών ήταν 35 δισ. λεκ, εμφανίζοντας μείωση κατά 
0,6% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2014 και 35,6% σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2014. Οι 
κύριες ομάδες των προϊόντων που παρουσίασαν αύξηση, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 
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προηγούμενου έτους, ήταν: «Μηχανήματα, εξοπλισμός, ανταλλακτικά» κατά 7,4%, «Τρόφιμα, ποτά, 
καπνός» κατά 11,0% και «Χημικά και πλαστικά προϊόντα» κατά 20,5%. Οι εισαγωγές της ομάδας: 
«Ορυκτά, καύσιμα, ηλεκτρικό ρεύμα», «Ξύλο και κατασκευές του και προϊόντα χαρτιού» και «δέρμα και 
δερμάτινες κατασκευές», μειώθηκαν αντίστοιχα κατά 34,1%, 25,6% και 7,6 %, σε σύγκριση με την 
αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Αυτό το μήνα το εμπορικό έλλειμμα είναι 17 δισ. λεκ 
εμφανίζοντας αύξηση κατά 0,3% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2014 και μείωση 50,9% σε 
σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2014. Το εμπόριο με τις χώρες της ΕΕ ήταν το 61,8% του συνολικού 
εμπορίου. Οι κύριοι εμπορικοί εταίροι παραμένουν η Ιταλία (36,2%), η Τουρκία (7,9%), η Κίνα (7,8%) 
και η Ελλάδα (6,2%). 
 
ΤτΑ: Μειωμένες οι προβλέψεις ανάπτυξης για το 2015, εξ’ αιτίας των πλημμυρών 
Η Τράπεζα της Αλβανίας, στις 4 Μαρτίου τ.ε., διατήρησε το επιτόκιο αναφοράς στο ιστορικό χαμηλό 
του 2% και υποσχέθηκε τη διατήρηση μιας «τονωτικής» πολιτικής για την ενίσχυση του δανεισμού και 
την εξασφάλιση της επιστροφής του πληθωρισμού στον στόχο του 3%, σε μεσοπρόθεσμη βάση. Ο 
ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού τον Ιανουάριο ήταν 1,3%, από 0,7% το Δεκέμβριο του 2014, κυρίως 
λόγω των αυξήσεων των τιμών των τροφίμων, ωστόσο, παρέμεινε πολύ πιο κάτω από τον στόχο του 
3%, που είχε θέσει η ΤτΑ. Ο νέος Διοικητής της ΤτΑ κ. Sejko δήλωσε ότι η οικονομία αναπτύχθηκε 
1,4%, κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2014 και ότι αναμένονται υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης, 
κατά το τέταρτο τρίμηνο, που υπάρχει ισχυρή δημοσιονομική ώθηση. Σύμφωνα με τον Διοικητή της ΤτΑ, 
οι ζημιές στις καλλιέργειες και το ζωικό κεφάλαιο, από τις πλημμύρες στις περιοχές Φίερι και Αυλώνα, 
έχουν μειώσει ελαφρώς τις προβλέψεις ανάπτυξης για το 2015, αλλά ο αντίκτυπός τους αναμένεται να 
είναι στιγμιαίος. Φαίνεται ότι η οικονομία θα διατηρήσει αυξητική τάση, μεσοπρόθεσμα. Η οικονομική 
ανάπτυξη το 2015 αναμένεται να είναι υψηλότερη από ό, τι πέρυσι, σύμφωνα με τον κ. Sejko, ο οποίος 
πρόσθεσε ότι παρά την αυξανόμενη τάση, οι προβλέψεις της ΤτΑ δείχνουν ότι η οικονομική 
δραστηριότητα θα παραμείνει κάτω από τις δυνατότητές της, ακόμη και κατά τη διάρκεια του 2015, 
αποκαλύπτοντας μια ελλιπή χρήση των παραγωγικών ικανοτήτων. 
 
 

3. Ευρωπαϊκή προοπτική 

 
Ε.Ε.: Οι αιτούντες άσυλο από τα Βαλκάνια αυξήθηκαν κατά 40% το 2014 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την 26η Μαρτίου τ.ε, την πέμπτη έκθεση για την παρακολούθηση 
της, μετά την απελευθέρωση των θεωρήσεων για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, περιόδου, 
σύμφωνα με τη δήλωση της Επιτροπής της 8ης Νοεμβρίου 2010. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, 
τα στοιχεία για τους εννέα πρώτους μήνες του 2014 είναι κατά 40% υψηλότερα, σε σύγκριση με την 
ίδια περίοδο το 2013. Οι Σέρβοι πολίτες παρέμειναν η μεγαλύτερη ομάδα αιτούντων άσυλο μεταξύ των 
χωρών των Δυτικών Βαλκανίων που δεν χρειάζονται βίζα στην ΕΕ και τις χώρες Schengen. Οι 
αιτούντες άσυλο από την Αλβανία, σε αντίθεση με τα αποτελέσματα του 2013, έχουν μείνει πίσω σε 
σχέση με τον αριθμό των αιτούντων άσυλο της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
συνιστά στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων χωρίς θεώρηση να διερευνήσουν τις περιπτώσεις αυτών 
που διευκολύνουν τη παράνομη μετανάστευση και τη δίωξη εκείνων που επιτρέπουν την κατάχρηση 
του καθεστώτος χωρίς βίζα, σε στενή συνεργασία με τις αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών 
της ΕΕ, και των συνδεδεμένων χωρών Schengen καθώς και της Europol. 
 

Επίσκεψη του αλβανού Π/Θ Έντι Ράμα στις Βρυξέλλες 
Σύμφωνα με το σύνολο του αλβανικού τύπου, ο Π/Θ κ. Rama, κατά την διάρκεια της επίσκεψής του στις 
Βρυξέλλες, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Jean Claude Juncker και με 
τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κ. Donald Tusk. Ειδικώτερα, στη συνάντηση με τον κ. 
Juncker συζητήθηκε το θέμα της ευρωπαϊκής προοπτικής της Αλβανίας και της ανάπτυξης της 
Βαλκανικής. Ο Αλβανός Π/Θ, παρουσίασε τις μεταρρυθμίσεις της Κυβέρνησής του, για τις οποίες ο κ. 
Juncker εξέφρασε την εκτίμησή του και δήλωσε την πρόθεσή του να στηρίξει τις προσπάθειες της 
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αλβανικής Κυβέρνησης. Από την πλευρά του, επίσης, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκτίμησε 
τον εποικοδομητικό ρόλο της Αλβανίας στην Βαλκανική.  
 

Fleckenstein - διαπραγματεύσεις της Αλβανίας για ένταξη στην ΕΕ 
Ερωτηθείς σχετικά με την ημερομηνία για την έναρξη των διαπραγματεύσεων προσχώρησης στην ΕΕ 
για την Αλβανία, ο εισηγητής για την Αλβανία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κ. Knut Fleckenstein, είπε 
ότι αυτό εξαρτάται από την ταχύτητα των μεταρρυθμίσεων και την αντιμετώπιση της διαφθοράς. Ο κ. 
Fleckenstein επανέλαβε ότι μια μεγάλη πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλουν να ξεκινήσουν 
οι διαπραγματεύσεις σύντομα, αλλά εξαρτάται από το πόσο γρήγορα η αλβανική κυβέρνηση και το 
Κοινοβούλιο της θα προχωρήσουν με τις μεταρρυθμίσεις. Ωστόσο, ο κ. Fleckenstein πρόσθεσε ότι ήταν 
αισιόδοξος ότι η διαπραγμάτευση θα αρχίσει σύντομα, επειδή, κατά τη γνώμη του, η Κυβέρνηση και το 
Κοινοβούλιο βρίσκονται στο σωστό δρόμο με τις μεταρρυθμίσεις. «Είναι ένα θέμα χρόνου. Κανείς δεν 
μπορεί να επιτύχει τα πάντα μέσα σε ένα έτος ή σε σύντομο χρονικό διάστημα. Παρ 'όλα αυτά, υπάρχει 
ακόμη δουλειά να γίνει ... », είπε ο κ. Fleckenstein, προσθέτοντας ότι η διαφθορά και το οργανωμένο 
έγκλημα εξακολουθούν να είναι μια ανησυχία.  
 

Βοήθεια από την ΕΕ για τους πληγέντες των πρόσφατων πλημμυρών στην Αλβανία 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πρόσθετη στήριξη για να καλύψει τις ανάγκες των 8.000 
ανθρώπων που επλήγησαν περισσότερο από τις πλημμύρες στην Αλβανία, προσφέροντας πάνω από 
€118.000, μέσω του Ερυθρού Σταυρού της Αλβανίας. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται από τα κράτη 
μέλη της ΕΕ όπως Αυστρίας, Βέλγιο, Σλοβακίας και Κροατίας συνίσταται σε βοήθεια σε είδος, όπως 
γεννήτριες, οικογενειακές σκηνές, κρεβάτια, κουβέρτες και χειμερινά παλτά, ενώ η Κροατία συνέβαλε με 
ένα ποσό € 50 χιλ.  

 
 

4. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 
 
 
Πρόεδρος της Βουλής συναντά το κόμμα των Αλβανών της πΓΔΜ 
Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Meta, συναντήθηκε χθες με τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος των 
Αλβανών στην πΓΔΜ, κ. Menduh Thaçi. Συζήτησαν τις εξελίξεις στην ΠΓΔΜ, την Αλβανία, και την 
ευρύτερη περιοχή. Ο κ. Meta εξήρε τις προσπάθειες του κ. Thaçi και του αλβανικού παράγοντα για την 
υποστήριξη των διαδικασιών ένταξης της πΓΔΜ, καθώς και την επίλυση του θέματος του ονόματος. 
Είπε ότι είναι σημαντική η πλήρης εφαρμογή της Συμφωνίας της Οχρίδας, και η βελτίωση της 
οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης των Αλβανών. Ο κ. Thaçi ανέφερε ότι ενημέρωσε τον κ. Meta 
σχετικά με την παρεμπόδιση των διαδικασιών ένταξης της πΓΔΜ στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ, και πώς είναι 
περίπλοκο το ζήτημα των δικαιωμάτων των Αλβανών, τόσο σε πολιτικό όσο και οικονομικό επίπεδο. 
  
Επίσκεψη Υπουργού Εξωτερικών στην Αλβανία 
Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Εξωτερικών του 
Βελγίου, κ. Didier Reynders, ο οποίος συναντήθηκε στις 17/2/2015 με τους Υπουργούς Εξωτερικών και 
Ένταξης της ΕΕ της Αλβανίας, κ. Ditmir Bushati και κα Klajda Gjosha. Μετά τις συναντήσεις, ο κ.  
Reynders δήλωσε ότι οι βελγικές Αρχές είναι ευχαριστημένες με το πακέτο των μεταρρυθμίσεων που 
εφαρμόζονται από τις αλβανικές Αρχές, προσθέτοντας ότι η εφαρμογή της πρόσφατης νομοθεσίας είναι 
ζωτικής σημασίας για την επιτυχή πρόοδο των μεταρρυθμίσεων. Επίσης ανέφερε, ότι οι βελγικές Αρχές 
είναι έτοιμες να βοηθήσουν τις αντίστοιχες αλβανικές στη διαδικασία της μεταρρύθμισης του 
δικαστικού συστήματος. Ο κ. Reynders δήλωσε ότι οι βελγικές και αλβανικές Αρχές συνεργάζονται 
πολύ καλά στην αντιμετώπιση του προβλήματος των αιτούντων άσυλο Αλβανών. Ερωτηθείς σχετικά με 
τη διμερή συμφωνία για τις συντάξεις που έχει ήδη υπογραφεί, ο κ. Reynders δήλωσε ότι βρίσκεται 
στην φάση τη επικύρωσης από τα ομοσπονδιακά κοινοβούλια. Στη συνάντηση με τον Υπουργό 
Εξωτερικών του Βελγίου, ο ΑΠ/Θ κ. Rama εξέφρασε την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησής του να 
ανταποκριθεί με επιτυχία σε όλες τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη διαδικασία ένταξης της χώρας 
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στην ΕΕ. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου συναντήθηκε και με τον A/Πρόεδρο της Βουλής κ. Meta. 
Ο κ. Meta είπε στη συνάντηση ότι η αλβανική Συνέλευση υποστηρίζει πλήρως την ατζέντα 
μεταρρυθμίσεων για ένταξη στην ΕΕ, και υπογράμμισε τη σημασία της ταχείας εφαρμογής της 
μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος. Τέλος, ο Βέλγος Υπουργός Εξωτερικών έγινε δεκτός από 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Nishani, ο οποίος τον ευχαρίστησε για τη βελγική υποστήριξη στην 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Ο κ. Nishani ενημέρωσε τον υψηλό  
Βέλγο Αξιωματούχο για τις προσπάθειες της Αλβανίας να διευκολύνουν τη μεταρρύθμιση του 
δικαστικού συστήματος, λέγοντας ότι ήταν μια από τις πρώτες προτεραιότητες της αλβανικής Πολιτείας 
και μια επιπλέον εγγύηση για το μέλλον και τις ξένες επενδύσεις στη χώρα». Ο Πρόεδρος του 
Δημοκρατικού Κόμματος (DP) κ. Basha, στην συνάντηση του με τον Υπουργό Εξωτερικών του Βελγίου 
εξέφρασε την ανησυχία της Αντιπολίτευσης ότι η κυβερνώσα πλειοψηφία αγνοεί τη διακομματική 
συμφωνία του περασμένου Δεκεμβρίου, επιδεικνύοντας έλλειψη πολιτικής βούλησης για τον καθορισμό 
της ad hoc Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την εφαρμογή των βασικών σημείων της εν λόγω 
συμφωνίας. 
 
Επίσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών και Ενέργειας της Αλβανίας στην Κύπρο 
Σύμφωνα με τον αλβανικό τύπο, επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποίησαν οι Αλβανοί Υπουργοί 
Εξωτερικών Bushati και Ενέργειας και Βιομηχανίας Gjiknuri, κατά την οποία συναντήθηκαν, μεταξύ 
άλλων, με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Αναστασιάδη και τους Κύπριους ομολόγους 
τους. Στη συνάντηση με τον ΠτΔ και τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, κ. Ομήρου, 
επισημάνθηκε η κοινή επιθυμία για τη διεύρυνση του θεσμικού πλαισίου της διμερούς συνεργασίας. 
Κατά τη συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας, Βιομηχανίας και Εμπορίου, κ. Λακοτρύπη, ο Αλβανός 
υπουργός κ. Gjiknuri μίλησε για τις μεταρρυθμίσεις της Αλβανίας όσον αφορά την προσέλκυση 
επενδύσεων και προσκάλεσε Κυπρίους επενδυτές στην χώρα. Μίλησε επίσης για τη σημασία του 
αγωγού φυσικού αερίου ΤΑΡ και κάλεσε τον Κύπριο Υπουργό μαζί με επιχειρηματίες να λάβουν μέρος 
στο Φόρουμ «Oil and Gas 2015», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα Τίρανα το 17-18 Μαρτίου τ.ε.. Σε 
επαφές που είχαν με εκπροσώπους των Κυπρίων επιχειρηματιών, οι δύο Υπουργοί τους κάλεσαν για 
επενδύσεις στην Αλβανία. Η εντατικοποίηση των διμερών σχέσεων και η εξεύρεση δυνατοτήτων για 
προώθηση της διμερούς συνεργασίας, ήταν στο επίκεντρο των συζητήσεων που είχαν οι ΥΠΕΞ των 
δύο χωρών, κ.κ. Κασουλίδης και Bushati. Οι δύο πλευρές επισήμαναν την ανάγκη εμβάθυνσης του 
πολιτικού διαλόγου και της προώθησης της διμερούς συνεργασίας, ειδικότερα στην ενέργεια, τον 
τουρισμό, τις θαλάσσιες μεταφορές, στον χρηματο-οικονομικό τομέα κ.α. Οι δύο υπουργοί υπέγραψαν 
και Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα Υγείας. Στην κοινή συνέντευξη τύπου, ο 
Bushati για το θέμα του Κοσσόβου δήλωσε: «Η Αλβανία ενθαρρύνει την Κύπρο για πιο ευέλικτη 
προσέγγιση στο θέμα του Κοσσόβου».  
 
Επίσκεψη αναπληρωτή ΥΠΕΞ της Ελλάδος στα Τίρανα 
Διήμερη επίσκεψη πραγματοποίησε στα Τίρανα, ο Έλληνας Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κ. Ν. Χουντής, προκειμένου να συμμετάσχει στη Συνάντηση των Υπουργών 
Εξωτερικών των χωρών - μελών της SEECP (Διαδικασία Συνεργασίας Νοτιονανατολικής Ευρώπης), 
που διοργανώθηκε από την Αλβανική Προεδρία της SEECP. Εκτός από την συμμετοχή του στην 
συνάντηση της SEECP, ο κ. Χουντής συναντήθηκε με τον Αλβανό ΥΠΕΞ κ. Bushati, τον Πρόεδρο της 
Α/Βουλής κ. Meta και τον Αρχιεπίσκοπο Τιράνων, Δυρραχίου και Πάσης Αλβανίας Αναστάσιο, ενώ 
παρέστη και στην εκδήλωση για τα 23 χρόνια από την ίδρυση του ΚΕΑΔ. 
 

Διαβαλκανική Σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών στα Τίρανα (SEECP) 
Ο Π/Θ κ. Rama στην εναρκτήρια ομιλία του στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της 
Ν.Α.Ευρώπης για τη Διαδικασία Διαβαλκανικής Συνεργασίας (SEECP) τόνισε ότι οι χώρες της 
περιοχής θα πρέπει να εργαστούν για την ενίσχυση του κράτους δικαίου, της περιφερειακής 
συνεργασίας και για να γίνουν αξιόπιστοι και ενεργοί εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ώστε να 
αξίζουν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωσή τους. Ο κ. Rama είπε ότι η περιοχή χρειάζεται την ΕΕ, όσο και η 
ΕΕ χρειάζεται την περιοχή, και κάλεσε τις χώρες μέλη της SEECP να συνεργαστούν για το σκοπό αυτό. 
Είπε, επίσης, ότι θα πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή στην ασφάλεια και στην αποφυγή 
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περιφερειακών προκλήσεων και χαιρέτισε την ψήφιση της κοινή δήλωσης κατά της τρομοκρατίας. Με 
δεδομένη την αύξηση της παγκόσμιας απειλής της τρομοκρατίας, οι δεκατρείς εκπρόσωποι των χωρών 
μελών SEECP υπέγραψαν κοινό ψήφισμα για την τρομοκρατία. Το ψήφισμα δέκα σημείων εστιάζει σε 
μια κοινή στάση ενάντια σε κάθε μορφή τρομοκρατίας, και στις κοινές προσπάθειες για να 
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της τρομοκρατίας, και την εξεύρεση τρόπων για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας. Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με Βουλγάρους και Ρουμάνους ομολόγους του, στο τέλος της 
συνόδου κορυφής, ο υπουργός Εξωτερικών κ. Bushati, δήλωσε την αποφασιστικότητα και την 
ομοφωνία όλων των χωρών της Διαβαλκανικής για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και για τη 
βελτίωση της πολυμερούς συνεργασίας τους για το σκοπό αυτό, μέσω πρόσβασης και ανταλλαγής 
πληροφοριών, καθώς και μέσω κοινών προσπαθειών των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και των 
υπηρεσιών πληροφοριών. Ερωτηθείς από δημοσιογράφους να σχολιάσει το έργο της εκτροπής του 
ποταμού Αώου, είπε ότι η διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων δεν θα μετατραπεί σε μια νέα 
διαμάχη μεταξύ της Αλβανίας και την Ελλάδα, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο πνεύμα του 
διεθνούς δικαίου.  
 

$ 1,137 εκατ για τον εκσυγχρονισμό του αλβανικού στρατού από την Τουρκία. 
Σύμφωνα με τον τοπικό τύπο, η τουρκική κυβέρνηση, χορήγησε $ 1 εκατ. και 137 χιλ. για τον 
εκσυγχρονισμό του αλβανικού στρατού. Η κοινοβουλευτική Επιτροπή Νόμων ενέκρινε την συμφωνία 
Οικονομικής Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, η οποία αποτελεί συνέχεια της ετήσιας 
βοήθειας του τουρκικού κράτους για τον εκσυγχρονισμό των αλβανικών Ένοπλων Δυνάμεων 
 
Επίσκεψη του Yπουργού Εξωτερικών της Κροατίας στην Αλβανία 
Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Ditmir Bushati δέχθηκε στις 16/2/2015 τον Κροάτη Αναπληρωτή 
Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών, κ. Vesna Pusić, ο οποίος επισκέφθηκε τα Τίρανα. Σε 
συνέντευξη τύπου, που πραγματοποιήθηκε μετά τη συνάντησή τους οι κ.κ. Bushati και Pusić δήλωσαν 
ότι η συνάντηση επικεντρώθηκε στην αύξηση της διμερούς συνεργασίας, και στην συνεργασία για την 
ανάπτυξη κοινών σχεδίων, ειδικώτερα στον τομέα των υποδομών, όπως για παράδειγμα στο έργο 
«Blue Adriatic Ionian Corridor» και στον Αγωγό Αδριατικής Ιονίου, έργο φυσικού αερίου (AIP). 
Σύμφωνα με τον Pusić, οι δύο αξιωματούχοι διερεύνησαν τις δυνατότητες για εμβάθυνση της διμερούς 
συνεργασίας και σε άλλους τομείς όπως γεωργίας, τουρισμού, φαρμάκων, βιομηχανίας επεξεργασίας 
τροφίμων, κ.λπ. Σύμφωνα με τον κ. Pusić, η Κροατία θα βοηθήσει, επίσης, την Αλβανία στην 
προενταξιακή της πορεία στην ΕΕ. Ο κ. Pusić συναντήθηκε, επίσης, με τον Α/Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
κ. Nishani και τον A.Π/Θ κ. Rama.  
 
Ο Π/Θ της Σερβίας θα επισκεφθεί τα Τίρανα μέχρι τα τέλη Μαΐου τ.ε. 
Ο Π/Θ της Σερβίας κ. Aleksandar Vučić, σύμφωνα με δηλώσεις του, σχεδιάζει να επισκεφθεί την 
Αλβανία στα τέλη Μαΐου τ.ε.. Ο κ. Vučić ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου στο Βελιγράδι, ότι είχε δεχτεί 
πρόσκληση να επισκεφθεί τα Τίρανα, στις 28-29 Μαΐου .τ.ε., όπου θα συμμετάσχει σε επιχειρηματικό 
φόρουμ. Ο κ. Vučić είπε επίσης ότι ο ίδιος και ο Αλβανός ομόλογός του, κ. Rama, θα παρουσιάσουν 
από κοινού περιφερειακά επενδυτικά σχέδια στις Βρυξέλλες.  
 
Αλβανία – Μαυροβούνιο: Ανάγκη προσέλκυσης επενδυτών στην περιοχή 
Ο Υπουργός Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας, κ. Ahmetaj, υποδέχθηκε, στις 23/2/2015, στα 
Τίρανα, τον Μαυροβούνιο ομόλογό του, κ. Kavariç. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Ahmetaj 
υπογράμμισε τις καλές οικονομικές σχέσεις μεταξύ των δυο χωρών, καθώς και την ανάγκη να αυξηθεί ο 
όγκος των εμπορικών συναλλαγών και να ενθαρρυνθούν οι διμερείς επενδύσεις και η ανταλλαγή 
εμπειριών στον τομέα του τουρισμού. Συμφώνησαν δε ότι είναι σημαντική, και για τις δύο χώρες, οι 
προσέλκυση των επενδύσεων στην περιοχή. 
 
 
 
 



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

Γραφείο ΟΕΥ  Πρεσβείας Τιράνων 
Ενημερωτικό Δελτίο Φεβρουαρίου 2015  Σελίδα 16 από 17 

 

5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος   
 
1650 Αλβανοί αιτούντες άσυλο μέχρι τον Ιανουάριο 2015. 
Ο Πρέσβης της Γερμανίας στην Αλβανία κ. Hellmut Hoffmann, δήλωσε στις 24 Φεβρουαρίου 2015, κατά 
τη διάρκεια επίσκεψης στο Ελμπασάν, ότι η πρόσφατη εισροή Αλβανών από την Αλβανία και το 
Κοσσυφοπέδιο, οι οποίοι αιτούνται άσυλο μετατρέπεται σε ανησυχητικό φαινόμενο για τις γερμανικές 
Αρχές. Είπε ότι μόλις τον Ιανουάριο οι γερμανικές Αρχές είχαν εγγράψει 1650 αιτήσεις για άσυλο από 
την Αλβανία. Σύμφωνα με τον ίδιο, όλοι αυτοί είχαν επαναπατριστεί πριν από καιρό και η Γερμανία 
πλέον δεν θα δεχτεί καμία αίτηση οικονομικού άσυλου. Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, 
σχετικά με την πολιτική κατάσταση στη χώρα, πριν από τις δημοτικές εκλογές ο κ. Hoffmann, δήλωσε 
ότι όλα τα πολιτικά κόμματα πρέπει να συμμετέχουν, καθώς και ότι η διοικητική εδαφική μεταρρύθμιση 
θα πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως.  
 
Η Αλβανία δεν αναφέρεται πλέον ως χώρα υπό συνεχή παρακολούθηση για το ξέπλυμα 
χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 
Σύμφωνα με πρόσφατα συμπεράσματα από έκθεση του International Country Risk Guide (ICRG), η 
οποία συζητήθηκε και εγκρίθηκε στην συνεδρίαση του ICRG, που πραγματοποιήθηκε στις 25 
Φεβρουαρίου στο Παρίσι, η Αλβανία δεν αναφέρεται πλέον ως μια χώρα υπό συνεχή παρακολούθηση 
για το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η Αλβανία εκπροσωπήθηκε στη 
συνάντηση από την Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κα Irena Beqiraj και τον Γενικό Διευθυντή της 
Πρόληψης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες κ. Gent Gazheli. Τα μέλη του 
ICRG επαίνεσαν τις προσπάθειες της Αλβανίας κατά του ξεπλύματος χρήματος και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, η Αλβανία εκπόνησε 
συναφές σχέδιο δράσης και η εφαρμογή ξεκίνησε και υποστηρίζεται από την Κυβέρνηση.  
 
Η Αλβανία βελτίωσε τη θέση της στο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου 
Η Αλβανία συνέχισε να βελτιώνει τη θέση της στην κατάταξη του Παγκόσμιου Δείκτη για την Ελευθερία 
του Τύπου για τους Δημοσιογράφους χωρίς σύνορα, και από την 85η θέση πέρυσι, κατετάχθε στην 82η 
φέτος. Η έκθεση διαπιστώνει ως πρόκληση για την αλβανική κυβέρνηση την πλήρωση των κενών 
θέσεων στο διοικητικό συμβούλιο της δημόσιας υπηρεσίας ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων.  
 
Πάνω από € 8 εκατ. εκτιμάται το κόστος των πλημμυρών σε Φίερι και Αυλώνα 
Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης, κ. Shemsi Premçi δήλωσε, σε τηλεοπτική 
συνέντευξη, ότι οι ζημιές που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες στις αλβανικές πόλεις Φιέρι και Αυλώνα 
ανέρχονται συνολικά σε περίπου € 8-10 εκατ. Όπως ανέφερε η εκτίμηση αυτή είναι προσωρινή και 
περιλαμβάνει μόνο τις οικιακές βλάβες των περίπου 1.100 οικογενειών που επλήγησαν. Πρόσθεσε, 
επίσης, ότι η εκτίμηση των αγροτικών ζημιών θα γίνει από τα αρμόδια υπουργεία, και υπολόγισε ότι 
πιθανότατα δεν θα είναι υψηλότερη από € 1 εκατ. Επιπλέον, ανέφερε ότι σημαντική ήταν η ζημία και 
στις υποδομές όπως δίκτυα ύδρευσης, σχολεία, παιδικοί σταθμοί και άλλες υποδομές, και θα πρέπει 
να αξιολογηθούν και αυτές από τις διορισμένες επιτροπές. 
 

Μειώνεται λόγω μετανάστευσης ο πληθυσμός της Αλβανίας 
Σύμφωνα με στοιχεία της Αλβανικής Στατιστικής Υπηρεσίας (INSTAT), ο πληθυσμός της Αλβανίας την 
1η Ιανουαρίου 2015, ήταν 2.893.005 κάτοικοι, αριθμός μειωμένος κατά 2.942 κατοίκους σε σύγκριση με 
την 1η Ιανουαρίου 2014. Ο κυριότερος παράγοντας μείωσης του πληθυσμού είναι η μετανάστευση. Το 
2014, εκτιμάται ότι εγκατέλειψαν τη χώρα 46.413 πολίτες. Το 2014, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο 
αριθμός των γεννήσεων στην Αλβανία ήταν 35.760 και των θανάτων 20.656, με φυσική αύξηση του 
πληθυσμού κατά 15.104 άτομα.  
 
Διεθνείς αντιδράσεις για τις βομβιστικές επιθέσεις στα Τίρανα 
Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ, η Πρεσβεία των ΗΠΑ και η Αντιπροσωπεία του ΟΑΣΕ στην Αλβανία 
καταδίκασαν, με χωριστές δηλώσεις στον Τύπο, τις πρόσφατες βομβιστικές επιθέσεις στα Τίρανα. 
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6. Προσεχείς εκδηλώσεις στην Αλβανία   

 

«Albania Oil, Gas & Energy Summit 2015», 17-18 Μαρτίου 2015 
Στις 17-18 Μαρτίου τ.ε. θα πραγματοποιηθεί το Συνέδριο «Albania, oil, gas & energy Summit 2015», 
υπό την αιγίδα του αλβανικού Υπουργείου Ενέργειας και Βιομηχανίας και της Εθνικής Υπηρεσίας 
Φυσικών Πόρων (AKBN). Την εναρκτήρια ομιλία θα εκφωνήσει ο Α. Π/Θ, κ. Rama, ενώ θα 
συμμετάσχουν, εκτός από τον Υπουργό Ενέργειας και Βιομηχανίας και τον Πρόεδρο του ΑΚΒΝ, ο 
Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης, άλλοι Υψηλοί Αξιωματούχοι, εκπρόσωποι εταιρειών του κλάδου 
(Socar, TAP) κλπ. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ακόλουθο ιστότοπο: 
http://www.albaniasummit.com/ 

4η Διεθνής Έκθεση «NDERTIME – KLIMATHERMIKA», 26-28 Μαρτίου 2015 
Στις 26-28 Μαρτίου τ.ε. πραγματοποιείται για τέταρτη συνεχή χρονιά, η κλαδική έκθεση για τον τομέα 
των κατασκευών, των δομικών υλικών και του κλιματισμού, ψύξης και θέρμανσης: «4η Διεθνής έκθεση 
Ndertime- Klimathermika», στο Palace of Congresses στα Τίρανα. Ειδικά φέτος, η εν λόγω έκθεση θα 
είναι εμπλουτισμένη και θα συμπεριλάβει μεταξύ των εκθετών, επιχειρήσεις του τομέα κλιματισμού 
ψύξης και θέρμανσης. Η εν λόγω έκθεση διοργανώνεται από την εταιρεία «New Genesis». Για 
περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ακόλουθο ιστότοπο: www.newgenesis.gr 

Έκθεση «HO.RE.CA», 27-29 Μαρτίου 2015 
Στις 27-29 Μαρτίου τ.ε. πραγματοποιείται η κλαδική έκθεση για τον τομέα του ξενοδοχειακού 
εξοπλισμού και της εστίασης, στο «Palace of Congresses», στα Τίρανα. Η Έκθεση HO.RE.CA.,  η 
οποία, πρόκειται να συγκεντρώσει εκθέτες από την Αλβανία, το Κόσοβο, το Μαυροβούνιο, την ΠΓΔΜ 
και την Ελλάδα, διοργανώνεται από την εταιρεία Event Market. Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε τον ακόλουθο ιστότοπο: http://horeca.al/  

Επιχειρηματική αποστολή του Επιμελητηρίου Κοζάνης στα Τίρανα (26-27/3/2015) 
Την Παρασκευή 27/3/2015 και ώρα 9:30 θα λάβει χώρα στο Ξενοδοχείο TIRANA INTERNATIONAL 
εκδήλωση, στην οποία θα παρουσιαστούν οι προοπτικές διμερών επιχειρηματικών συνεργασιών 
Ελλάδας- Αλβανίας, στο πλαίσιο επιχειρηματικής αποστολής Επιμελητηρίου Κοζάνης στα Τίρανα, στην 
οποία συμμετέχουν 25 ελληνικές επιχειρήσεις από τον κατασκευαστικό τομέα, τον τομέα τροφίμων και 
ποτών, της ένδυσης και άλλους τομείς. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, θα υπογραφεί μεταξύ του 
Επιμελητηρίου Κοζάνης και του Επιμελητηρίου Τιράνων «Συμφωνία Συνεργασίας» και θα 
ακολουθήσουν στοχευμένες επιχειρηματικές συναντήσεις (Β2Β) μεταξύ ελληνικών και αντίστοιχων 
αλβανικών επιχειρήσεων, τη διοργάνωση των οποίων ανέλαβε το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών 
Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στα Τίρανα.  

Δεξίωση Πρεσβείας της Ελλάδος στα Τίρανα ενόψει της εθνικής επετείου (25/3/2015) 
Την Τετάρτη 25.03.2015 και ώρα 18:30 θα πραγματοποιηθεί δεξίωση της Πρεσβείας της Ελλάδος στα 
Τίρανα,  στο Ξενοδοχείο SHERATON, για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου, στην 
οποία θα παρευρεθούν εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, της διπλωματικής  και επιχειρηματικής 
κοινότητας, υψηλόβαθμα στελέχη της αλβανικής Δημόσιας Διοίκησης και των εδώ Αντιπροσωπειών της 
ΕΕ και Διεθνών Οργανισμών, καθώς και μέλη της εδώ Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας. 
 
 
Η Προϊσταμένη 
 
Παγώνα Λάρδα 
Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

http://www.albaniasummit.com/
http://www.newgenesis.gr/

