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1.Επιχειρηματική δραστηριότητα
1.1 Ενέργεια και Ορυκτά
Η Αλβανία στην Προεδρία της Ενεργειακής Κοινότητας για το 2015
Κατά το 12ο Υπουργικό Συμβούλιο των κρατών μελών της Ενεργειακής Κοινότητας που έλαβε χώρα στο
Κίεβο, στις 13.09.2014, η Αλβανία ανέλαβε την Προεδρία της Ενεργειακής Κοινότητας για το 2015. Ο
Α/Υπουργός Ενέργειας και Βιομηχανίας, κ. D. Gjiknuri, δήλωσε ότι προτεραιότητα της αλβανικής
προεδρίας είναι η μετατροπή της Ενεργειακής Κοινότητας σε μια ενεργειακή ένωση, με κοινό
ρυθμιστικό πλαίσιο με την Ε.Ε. Τόνισε την υποστήριξή του στο τρίτο ενεργειακό πακέτο, ενώ ζήτησε να
θεωρηθεί ως προτεραιότητα από την Ενεργειακή Κοινότητα και η υλοποίηση του διαδρόμου φυσικού
αερίου, συμπεριλαμβανομένου του ΤΑΡ.
Συγχώνευση Stream Oil & Gas με την TransAtlantic Petroleum
Η εταιρεία Stream Oil & Gas υπέγραψε συμφωνία συγχώνευσης με την TransAtlantic Petroleum, μία
ανεξάρτητη εταιρείας έρευνας και παραγωγής με επιχειρήσεις στην Τουρκία και τη Βουλγαρία. Η
συμφωνία θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο τ.έ. και αναμένεται ότι η ισχυρή οικονομική θέση της
TransAtlantic Petroleum θα παράσχει πρόσβαση στο κεφάλαιο που απαιτείται για την περαιτέρω
εκμετάλλευση του ενεργητικού της Stream Oil & Gas και την πραγματοποίηση επενδύσεων για την
αύξηση της παραγωγής στην Αλβανία, όπου κατέχει άδεια εκμετάλλευσης τριών οικοπέδων.
Διευθέτηση ζητήματος εγγυητικής επιστολής για κρατικοποίηση της πρώην CEZ
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομίας και Οικονομικών ενέκρινε, στις 22.10.2014, τη συμφωνία
ανάμεσα στον φορέα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας OSSHE (πρώην CEZ) και την τράπεζα Intesa
Sanpaolo Slovakia (Vseobecna Uverova Bank A.S.) για την χορήγηση της απαραίτητης εγγυητικής,
ύψους 83 εκ. €, για την υλοποίηση της κρατικοποίησης της OSSHE. Σύμφωνα με τον Α/Υφυπουργό
Οικονομικών, η 1η δόση της αποζημίωσης προς την τσέχικη εταιρεία CEZ έχει ήδη καταβληθεί.
Απόφαση για αλλαγή τιμολογίου στην ενέργεια
Ο Επικεφαλής της Α/Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ERE), κ. P. Ahmeti ανακοίνωσε ότι η απόφαση για
την αλλαγή του τιμολογίου της ηλεκτρικής ενέργειας, για όλες τις κατηγορίες καταναλωτών, θα ληφθεί
τον Δεκέμβριο τ.έ. Προς το παρόν, λαμβάνονται οι αιτήσεις των εταιρειών, οι οποίες θα υποβληθούν σε
αξιολόγηση βάσει της απόδοσής τους. Συγκεκριμένα, ο φορέας του συστήματος μεταφοράς OST έχει
αιτηθεί την αύξηση του τιμολογίου του κατά 10%. Στην επόμενη φάση θα πραγματοποιηθεί δημόσια
διαβούλευση με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, προκειμένου να ληφθεί η απόφαση.
Απολογισμός εργασιών task force για την ενέργεια, α΄ εξάμηνο 2014
Σύμφωνα με την απολογιστική έκθεση της ομάδας εργασίας για την ενέργεια, για το α΄ εξάμηνο 2014, η
ομάδα εντόπισε 483.943 παράνομες υποθέσεις ή οφειλέτες της εταιρείας διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
(OSHEE), εκ των οποίων οι 154.425 αφορούν τα Τίρανα. Ακολουθεί το Ελμπασάν με 80.401
υποθέσεις, το Δυρράχιο με 48.707, η Σκόνδρα με 40.618, το Φίερ με 29.757, η Αυλώνα με 28.320, η
Ντίμπρα με 20.173, η Λέζα με 20.089, η Κορυτσά με 19.970, το Μπεράτι με 18.057, το Αργυρόκαστρο
με 16.871 και η Κούκες με 6.602 υποθέσεις. Για 935 υποθέσεις έχει ασκηθεί ποινική δίωξη.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Τιράνων
Ενημερωτικό Δελτίο Σεπτεμβρίου 2014
Σελίδα 1 από 11

Τουρκικό ενδιαφέρον για το Υ/Η εργοστάσιο στη Skavica
Κατά τη συνάντηση της Αλβανικής Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (KESH) με τις τουρκικές εταιρείες «Suzer
Group» και «Nurol Holding» εκφράστηκε το ενδιαφέρον από τις τελευταίες για την υλοποίηση
επένδυσης στο Υ/Η εργοστάσιο στη Skavica και για την περαιτέρω ενημέρωσή τους σχετικά με τις
τεχνικές, νομικές και χρηματοοικονομικές παραμέτρους της επένδυσης.
Ανάκληση αδειών για εξορυκτικές επιχειρήσεις
Ο Α/Εθνικός Οργανισμός Φυσικών Πόρων (AKBN) πρότεινε την ανάκληση των αδειών σε εξορυκτικές
επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν καταθέσει την απαραίτητη εγγύηση για την περιβαλλοντολογική
αποκατάσταση για την περίοδο 2011 – 2012. Το μέτρο αφορά 182 επιχειρήσεις και το ποσό που
οφείλουν ανέρχεται σε 88,6 εκ. Λεκ (περίπου 633 χιλ. €). Το ΑΚΒΝ έλαβε ακόμη μέτρα για όσες
εταιρείες δεν υποβάλλουν τις περιοδικές εκθέσεις που απαιτούνται. Για την περίοδο Οκτ.-Δεκ.2013,
υπεβλήθησαν πρόστιμα σε 480 οντότητες, ενώ για την περίοδο Ιαν. – Αυγούστου 2014 πρόστιμα
υπεβλήθησαν σε 358 επιχειρήσεις. Συναφώς, προτάθηκε η ανάκληση 90 αδειών και η αναστολή 38.
Έκθεση για την Ενέργεια (Τίρανα, 7-9 Νοεμβρίου 2014)
Η εταιρεία «Tirana Expo Center», σε συνεργασία με το Α/Υπουργείο Ενέργειας και Βιομηχανίας,
διοργανώνει την έκθεση «Ενέργεια – Πρόκληση για το μέλλον», στο συνεδριακό κέντρο «Tirana Expo
Center», από 7 ως 9 Νοεμβρίου 2014. Στην έκθεση μπορούν να συμμετέχουν μελετητές,
κατασκευαστές, παραγωγοί, έμποροι και χρηματοδότες του ενεργειακού τομέα. Περισσότερες
πληροφορίες στα τηλ. +355 4 23 57 900 και +355 696049434, καθώς και στο e-mail: expo@prespainvest.com.
Βαλκανική Διάσκεψη και Έκθεση για το Νερό και την Ενέργεια (Τίρανα, 5-7 Νοεμβρίου 2014)
Η Ένωση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αλβανίας SHUKALB και η αντίστοιχη Ένωση του Κοσσόβου
SHUKOS διοργανώνουν για 2η συνεχή χρονιά Βαλκανική Συνδιάσκεψη και Έκθεση για το Νερό και την
Ενέργεια, από 5 έως 7 Νοεμβρίου τ.έ. στο ξενοδοχείο Tirana International Hotel, στα Τίρανα. Τα κύρια
θέματα της διάσκεψης είναι η διαχείριση των εταιρειών ύδρευσης καθώς και των υποδομών ύδρευσης
και αποχέτευσης, η διαχείριση αστικών λυμάτων, η διαχείριση υδάτινων πόρων, η ενεργειακή
διαχείριση κ.α. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί έκθεση ιδιωτικών εταιρειών, οι οποίες προσφέρουν
προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες που άπτονται του τομέα υδάτων. Για περισσότερες πληροφορίες,
E-mail info@BalkansJointConf.org, τηλέφωνο +355 42 245 101, κινητό +355 69 6012782 (κα Manjola
Hala) ή στην ιστοσελίδα www.BalkansJointConf.org.

1.2 Κλάδος κατασκευών και Real Estate
Δείκτης Κόστους Κατασκευής (για κατοικίες), β΄ τρίμηνο 2014
Ο Δείκτης Κόστους Κατασκευής κατοικιών, το β΄ τρίμηνο 2014, σύμφωνα με στοιχεία της INSTAT,
έφθασε το 102% (Q1 2011 = 100), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 0,3% σε σχέση με το
προηγούμενο τρίμηνο, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του ήταν +0,2%. Το β΄ τρίμηνο 2013, η ετήσια
μεταβολή ανερχόταν σε +1%. Ειδικότερα, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, αύξηση 1% σημείωσε
ο δείκτης για την ομάδα «Δαπάνες υλικών», με την υποομάδα «Υλικά κατασκευής» να καταγράφει την
μεγαλύτερη αύξηση (+1,2%). Οι δείκτες των ομάδων «Μισθολογικό κόστος» και «Κόστος
μηχανολογικού εξοπλισμού» αυξήθηκαν κατά 0,4% και 0,8% αντίστοιχα, ενώ ο δείκτης για τις «Λοιπές
δαπάνες» μειώθηκε κατά 0,8%.
Θέση σε ισχύ του νέου νόμου πολεοδομικού σχεδιασμού
Από 1η Οκτωβρίου 2014 τίθεται σε ισχύ ο νέος νόμος πολεοδομικού σχεδιασμού, ο οποίος προβλέπει
αυστηρά πρόστιμα σε περίπτωση παρατυπιών. Όσον αφορά στις άδειες κατασκευής, προβλέπεται η
αίτηση να γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Μητρώου Ακινήτων. Οι διαδικασίες έχουν
ενοποιηθεί για όλα τα είδη αδειών, προκειμένου επιταχυνθεί η έκδοση των αδειών. Τα πρόστιμα
κυμαίνονται από 50.000 έως 500.000 Λεκ (350 έως 3.500 €), ενώ για τις κατασκευαστικές εταιρείες,
προβλέπεται, εκτός του προστίμου, ανάκληση των αδειών για 5 έτη. Ακόμη, με την τροποποίηση του
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ποινικού κώδικα, η ανέγερση παράνομου κτιρίου επιφέρει, πλέον, ποινική δίωξη. Τέλος, σε περίπτωση
κατεδάφισης, τα έξοδα βαρύνουν τον ιδιοκτήτη.
Έκθεση για τις κατασκευές EXPO VLORA 2014 (26-28 Σεπτεμβρίου 2014)
Πραγματοποιήθηκε στην Αυλώνα, κατά το διάστημα 26-28 Σεπτεμβρίου τ.ε, έκθεση για τον
κατασκευαστικό τομέα. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Idea 2 Group Agency, με τη
συνεργασία του Επιμελητηρίου Εμπορίου & Βιομηχανίας Αυλώνας, του Δήμου Αυλώνας και της
Ένωσης Κατασκευαστών Αλβανίας. Επίσης, συμμετείχαν το Εμπορικό Επιμελητήριο του
Κοσσυφοπεδίου, το Εμπορικό Επιμελητήριο της ΠΓΔΜ και το Ιταλικό Προξενείο.
Απόφαση χρηματοδότησης του σταδίου στο Ελμπασάν και του Ολυμπιακού Πάρκου στα Τίρανα
Στη συνεδρίασή του, στις 24.09.2014, το Υπουργικό Συμβούλιο της Αλβανίας αποφάσισε την έγκριση
της χρηματοδότησης για την κατασκευή του Σταδίου «Ruzhdi Bizhuta» στο Ελμπασάν και του
Ολυμπιακού Πάρκου στα Τίρανα. Το απαραίτητο κονδύλι, ύψους 644 εκ. Λεκ (4,6 εκ. €), θα καλυφθεί
από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 600 εκ. Λεκ και το υπόλοιπο από το ταμείο συνοχής.

1.3 Τομέας τηλεπικοινωνιών
Απολογισμός τομέα τηλεπικοινωνιών, 2013
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Α/Αρχής Ηλεκτρονικών και Ταχυδρομικών Επικοινωνιών (AKEP)
για το 2013, ο αριθμός των ενεργών χρηστών κινητής τηλεφωνίας ανήλθε σε 3.685.983, σημειώνοντας
αύξηση 4,2% σε σχέση με το 2012. Ο αριθμός των καρτών SIM, από την άλλη, ανήλθε σε 5.282.350,
καταγράφοντας μείωση 6%. Το ποσοστό διείσδυσης φθάνει το 130% λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ενεργές
συνδέσεις και το 187% βάσει καρτών SIM. Με βάση τις ενεργές συνδέσεις, η Vodafone κατέχει το 45%
της αγοράς, η AMC το 37% και ακολουθεί η Eagle Mobile με 12% και η Plus με 6%. Ο αριθμός των
συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας ανήλθε σε 281 χιλιάδες, σε σύγκριση με τους 311 χιλιάδες του
2012, καταγράφοντας μείωση 10%. Το ποσοστό διείσδυσης της σταθερής τηλεφωνίας ανέρχεται σε
περίπου 10%. Οι χρήστες που λαμβάνουν υπηρεσίες ίντερνετ μέσω 3G αυξήθηκαν κατά 101% και
μέσω σταθερής τηλεφωνίας κατά 14%.Το 33% των ενεργών χρηστών κινητού χρησιμοποιούν την 3G
τεχνολογία.
Άνοιγμα προσφορών διαγωνισμού για την χορήγηση επιπλέον δικαιωμάτων χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων τεχνολογίας 3G
Με την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, στις 15.09.2014, η A/Αρχή Ηλεκτρονικών και
Ταχυδρομικών Επικοινωνιών (AKEP) πραγματοποίησε το άνοιγμα των προσφορών. Σύμφωνα με
δημοσιεύματα, η εταιρεία «Plus» προσέφερε 2,97 εκ. € για δύο από τα 3 προσφερόμενα τμήματα
εύρους ζώνης 2x5 MHz συζευγμένου φάσματος στη ζώνη συχνοτήτων 2.1GHz. Η προσφορά της
«Vodafone» για τo τρίτo ελεύθερο τμήμα ανήλθε σε 1,552 εκ. € και της «AMC» σε 1,55 εκ. €. Καμία
προσφορά δεν υποβλήθηκε για την 4η άδεια που αφορούσε 5MHz μη συζευγμένου φάσματος. Η τιμή
αποτελεί το μοναδικό κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού ανάμεσα στις επιχειρήσεις που
κατέχουν την τεχνική και οικονομική δυνατότητα για την παροχή της υπηρεσίας. Η Επιτροπή
Αξιολόγησης των Προσφορών ανακοίνωσε τα τελικά αποτελέσματα αποδίδοντας τα παραπάνω
δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στην Plus και την Vodafone και εφ’ όσον δεν υπάρχουν
ενστάσεις, το φάσμα θα αποδοθεί επίσημα στις ως άνω εταιρίες.
Αντισυνταγματική η καταγραφή του αριθμού IMEI των κινητών τηλεφώνων
Σύμφωνα με απόφαση του Α/Συνταγματικού Δικαστηρίου, η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για
την υποχρεωτική καταγραφή του αριθμού ΙΜΕΙ των κινητών τηλεφώνων, ως μέτρο καταπολέμησης της
τρομοκρατίας, είναι αντισυνταγματική, καθώς παραβιάζει το απόρρητο της ιδιωτικής ζωής και
συνεπώς, αναστέλλεται η εφαρμογή της.
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Πρόταση ΑΚΕΡ για μείωση των τιμών χονδρικής στη σταθερή τηλεφωνία
H A/Αρχή Ηλεκτρονικών και Ταχυδρομικών Επικοινωνιών (AKEP), προκειμένου να τονώσει τον
ανταγωνισμό στη σταθερή τηλεφωνία η οποία κυριαρχείται κατά 75% από την AlBtelecom, έθεσε σε
δημόσια διαβούλευση την πρόταση μείωσης των τελών χονδρικής στην σταθερή τηλεφωνία.
Συγκεκριμένα, πρότεινε η χονδρική τιμή να μειωθεί από 1,77 Λεκ/λεπτό σε 1,52 Λεκ/λεπτό από 1.1.2015
και σε 0,7 Λεκ/λεπτό από 1.7.2015. Ακόμη, πρότεινε το τέλος τερματισμού κλήσεων να μειωθεί σε 0,23
Λεκ από 1.1.2015 και να εξαλειφτεί από 1.7.2015.

1.4 Τραπεζικός & Ασφαλιστικός Τομέας
Αποτελέσματα εμπορικών τραπεζών, β΄ τρίμηνο 2014
Σύμφωνα με έκθεση της Αλβανικής Ένωσης Τραπεζών, για το β΄ τρίμηνο 2014, το τραπεζικό σύστημα
είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένο. Η επάρκεια κεφαλαίου ανέρχεται στο 17,5% σε αντιδιαστολή με το
16,8% της ίδιας περιόδου του 2013. Το ενεργητικό του τραπεζικού συστήματος ανέρχεται σε 1.253 δισ.
Λεκ (8,95 δισ. €), σημειώνοντας ετήσια αύξηση 4,1%. Οι καταθέσεις αυξήθηκαν αργά, αλλά σταθερά,
καταγράφοντας ετήσια αύξηση 3,1%. Τα ανεξόφλητα δάνεια προς τον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν κατά
0,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.
Σταθερό το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων
Κατά τη διάρκεια του 2014, το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει παραμείνει σχεδόν
σταθερό, στο 24%, γεγονός που έχει βελτιώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του τραπεζικού
συστήματος, τα οποία ανήλθαν σε 5,4 δισ. Λεκ κατά το α΄ εξάμηνο 2014. Όσον αφορά στην κατανομή
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μείωση στο 22% κατεγράφη στα υποβαθμισμένα δάνεια 1, συνολικής
αξίας 42 δισ. Λεκ, καθώς και στα αμφίβολα δάνεια2 με ποσοστό 32%.
Ανεπαρκής πληροφόρηση από τις τράπεζες για τα καταναλωτικά δάνεια
Η Α/Επιτροπή Προστασίας των Καταναλωτών, σε έρευνα που διεξήγαγε για την υλοποίηση της
νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών, διαπίστωσε ότι οι εμπορικές τράπεζες παρέχουν
ελλιπείς πληροφορίες κατά την χορήγηση καταναλωτικών δανείων, τόσο κατά τη δημοσιοποίηση του
προϊόντος όσο και κατά την προσυμβατική φάση.
Τροποποίηση του Οργανισμού της Τράπεζας της Αλβανίας
Μετά την πρόσφατη υπόθεση κλοπής στην Τράπεζα της Αλβανίας, ο Α/Υπουργός Οικονομικών, κ. S.
Cani, ανακοίνωσε την τροποποίηση του οργανισμού της Τράπεζας, ο οποίος χρονολογείται από το
1998. Οι απαραίτητες αλλαγές θα σχεδιασθούν με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων από το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο και στόχο θα έχουν την αύξηση της ανεξαρτησίας της τράπεζας, με το διαχωρισμό
της επίβλεψης από τη διοίκηση. Στην πράξη, δηλαδή, ο Διοικητής και οι Υποδιοικητές δεν θα είναι
πλέον μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της Τραπέζης.
Απαλλαγή καθηκόντων για τον Διοικητή της Τράπεζας της Αλβανίας, κ. A. Fullani
Το Α/Κοινοβούλιο, στις 18.09.2014, απεφάνθη με 72 ψήφους υπέρ της απομάκρυνσης του κ. Α. Fullani
από τη θέση του Διοικητή της Τράπεζας της Αλβανίας. Ομοίως, απομάκρυνε και τον Γενικό
Επιθεωρητή, κ. E. Golemi.
Αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο
Το Εποπτικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Αλβανίας αποφάσισε, στη συνεδρίαση της 24.09.2014, να
διατηρήσει σταθερό το βασικό επιτόκιο στο 2,5%.

Substandard loans – καθυστέρηση πληρωμής τουλάχιστον 90 ημερών
Doubtful - Καθυστέρηση πληρωμής άνω των 180 ημερών
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Η Γεωγραφία της Ασφάλισης στην Αλβανία, 2013
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Α/ Χρηματοοικονομικής Αρχής Εποπτείας (AMF), για το 2013, η
ασφαλιστική αγορά είναι συγκεντρωμένη στα μεγάλα αστικά κέντρα, με τα Τίρανα να κατέχουν το
67,23%, το Δυρράχιο 7,35%, το Φίερ 4,30% και η Σκόνδρα 3,96%. Ο δείκτης της ασφαλιστικής
πυκνότητας ανέρχεται σε 2.928,81 Λεκ κατά κεφαλήν (20 €), μειωμένος κατά 271,60 Λεκ σε σχέση με το
2012. Το κατά κεφαλήν ασφάλιστρο στα Τίρανα ανέρχεται σε 7.232,83 Λεκ (51,7 €), ακολουθούμενο
από το Αργυρόκαστρο με 2.704,91 Λεκ (19 €), το Δυρράχιο με 2.264,66 Λεκ (16 €) και την Αυλώνα με
1.524,80 Λεκ (11 €). Όσον αφορά στις αποζημιώσεις που έχουν καταβληθεί, το 60,57% αφορά στα
Τίρανα και ακολουθεί η Αυλώνα με 6,86%.
Υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων, Ιανουάριος – Ιούλιος 2014
Σύμφωνα με την Α/Χρηματοοικονομική Αρχή Εποπτείας (AMF), κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου
2014, τα ασφάλιστρα της υποχρεωτικής ασφάλισης οχημάτων σημείωσαν αύξηση 74,26% σε σχέση με
την ίδια περίοδο του 2013. Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα στην εγχώρια MTPL (Motor Third
Party Liability) ασφάλιση αυξήθηκαν 84,80%, ενώ ο αριθμός των συμβολαίων αυξήθηκε κατά 1,45%. Τα
ασφάλιστρα για την προσωρινή ασφάλιση οχημάτων με ξένες πινακίδες που δεν κατέχουν πράσινη
κάρτα αυξήθηκαν κατά 46,92% σε αξία και 4,16% σε αριθμό. Η πράσινη κάρτα αυξήθηκε κατά 47,85%
σε αξία, ενώ σε αριθμό συμβολαίων μειώθηκε κατά 10,38%.

1.5 Τομέας Υγείας
8ο Βαλκανικό Φόρουμ για τη δημόσια ασφάλιση (Τίρανα, 25-26 Σεπτεμβρίου 2014)
Πραγματοποιήθηκε 25-26/9 τ.ε. στα Τίρανα, με ευθύνη του CHIF (Α/Ταμείο Υποχρεωτικής Ασφάλισης
Υγείας) το 8ο Βαλκανικό Φόρουμ, με κεντρικό θέμα «Χρηματοδότηση και προκλήσεις των συστημάτων
υγειονομικής περίθαλψης στην περιοχή των Βαλκανίων». Τις εργασίες χαιρέτισαν ο Α/Υπουργός
Υγείας κ. Ilir Beqaj και ο Γενικός Δ/ντής του CHIF κ. Astrit Beci. Συμμετείχαν εκπρόσωποι των
Οργανισμών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας από Ελλάδα, Σλοβενία, Σερβία, Βουλγαρία, ΠΓΔΜ και το
Κόσσοβο. Στόχος του Φόρουμ, το οποίο διεξάγεται σε ετήσια βάση από το 2007, είναι η ανταλλαγή
πληροφοριών για τις πιο σημαντικές περιφερειακές τάσεις στον χώρο της δημόσιας ασφάλισης υγείας,
καθώς και τα θέματα προτεραιότητας, τα προβλήματα και οι προκλήσεις στον εν λόγω τομέα. Το
επόμενο φόρουμ θα διοργανώσει η Ελλάδα, με ευθύνη του ΕΟΠΥΥ, και πραγματοποιηθεί στην
Θεσσαλονίκη.
Κινητές μονάδες υγείας
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Α/Υπουργού Υγείας, κ. I. Beqaj, οι απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές
της Αλβανίας, καθώς και όσες δεν διαθέτουν κάποιο ιατρικό κέντρο ή γιατρό θα εξυπηρετούνται από
κινητές μονάδες υγείας, μέσω Τιράνων. Οι μονάδες αυτές αποτελούνται από ελικόπτερο, στο οποίο θα
υπάρχει εθελοντής ιατρός της απαραίτητης ειδικότητας.

1.6 Τομέας Μεταφορών
Ο Α/Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών
Ο Α/Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών κ. Ε. Haxhinasto συμμετείχε στο Συμβούλιο Υπουργών
Μεταφορών της Ε.Ε. (16-17.09.2014) και πραγματοποίησε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους ομολόγους
του από το Μαυροβούνιο, κ. I. Brajovic και την ΠΓΔΜ, κ. M. Janakieski. Με τον Μαυροβούνιο ομόλογό
του η συζήτηση εστιάσθηκε στην εντατικοποίηση των προσπαθειών για την υλοποίηση του έργου για
τον Διάδρομο Αδριατικής – Ιονίου (Πανευρωπαϊκός Διάδρομος VIII). Με τον Σκοπιανό ομόλογό του,
συζητήθηκε η συνεργασία σε θέματα οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών, όπως ο δρόμος Αρμπέρ
και η σιδηροδρομική σύνδεση των δύο χωρών.
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Συνάντηση Α/Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών με αντιπροσωπεία από το Κατάρ (10.9.2014)
Ο Α/ Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, κ. E. Haxhinasto συναντήθηκε με αντιπροσωπεία
εμπειρογνωμόνων από το Υπουργείο Μεταφορών του Κατάρ, η οποία πραγματοποίησε διήμερη
επίσκεψη στην Αλβανία. Θέμα των συζητήσεων ήταν οι δυνατότητες συνεργασίας στο τομέα των
μεταφορών και των υποδομών. Από την πλευρά του, ο κ. Haxhinasto ανέφερε ειδικότερα τον Διάδρομο
Αδριατικής – Ιονίου (VIII), το σιδηροδρομικό δίκτυο, τα λιμάνια και τα αεροδρόμια της χώρας, ως έργα
προτεραιότητας.
Συνάντηση Α/Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών με αντιπροσωπεία από το Ντουμπάι
(20.09.2014)
Ο Α/Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, κ. E. Haxhinasto, συναντήθηκε στις 20.09.2014, με τον
Πρόεδρο της εταιρείας DP World από το Ντουμπάι. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι προοπτικές
συνεργασίας, ειδικότερα στον ναυτιλιακό τομέα, ενώ ο Α/Υπουργός επισήμανε και το έργο του
Πανευρωπαϊκού Διαδρόμου VIII και του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας. Η αντιπροσωπεία από το
Ντουμπάι επισκέφτηκε ακόμη, τα λιμάνια του Δυρραχίου και του Shengjin.
Αύξηση προστίμων για όσους καταστρέφουν τους δρόμους
Στις 27.8.2014, η αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή ενέκρινε νομοσχέδιο, το οποίο προβλέπει
δεκαπλασιασμό των προστίμων για όσους καταστρέφουν τους δρόμους και την υποχρέωσή τους να
αποκαταστήσουν τη ζημιά. Ως ζημιά θεωρείται οποιαδήποτε επέμβαση στην ειδική σήμανση, η
εγκατάσταση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών χωρίς άδεια και οι παρεμβάσεις στα σημεία εισόδου
και εξόδου στους οδικούς άξονες. Τα πρόστιμα θα κυμαίνονται από 25.000 έως και 100.000 Λεκ.
Οδηγία για τα οχήματα με ξένες πινακίδες
Την 1η Σεπτεμβρίου 2014, τέθηκε σε ισχύ οδηγία της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων για την εισαγωγή
οχημάτων με ξένες πινακίδες εντός της επικράτειας της Αλβανίας. Σύμφωνα με την οδηγία, οχήματα
ιδιωτικής χρήσης με ξένες πινακίδες μπορούν να παραμείνουν στη χώρα, με προσωρινή άδεια, έως 6
μήνες το έτος. Μετά πρέπει να εξέλθουν από την χώρα ή να εκτελωνιστούν.

1.7 Τομέας Τροφίμων και Γεωργίας
Διοργάνωση Έκθεσης «InterFood & Drinks Expo 2014» (Τίρανα, 11-14 Δεκεμβρίου 2014)
Η «InterFood & Drinks Expo 2014», διεθνής έκθεση στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών,
διοργανώνεται στα Τίρανα, από 11 έως και 14 Δεκεμβρίου 2014, από την εταιρεία Labormest, σε
συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Εκθέσεων της Αλβανίας. Περισσότερες πληροφορίες στο
www.labormest.com και στο email info@labormest.com. Οι ελληνικές εταιρείες που ενδιαφέρονται να
συμμετάσχουν μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Πέτρο Πιλλάτη, στο τηλ. +355 68 4744817.
Έκθεση Agribusiness 2014 (25-28.09.2014)
Διοργανώθηκε από το Αλβανικό Συμβούλιο Αγροτικών Επιχειρήσεων (KASH), σε συνεργασία με το
Α/Υπουργείο Γεωργίας, η έκθεση Γεωργικών Επιχειρήσεων «Agribusiness 2014», από 25-28.09.2014.
Στην έκθεση που πραγματοποιείται για 10η φορά συμμετείχαν περίπου 50 επιχειρήσεις και στόχος ήταν
η προώθηση των προϊόντων “Made in Albania”.
Έλεγχοι σε άλευρα
Ο Εθνικός Φορέας Τροφίμων έλαβε, κατά το τελευταίο δίμηνο, 280 δείγματα αλεύρων προκειμένου να
διαπιστώσει τη συμμόρφωσή τους με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Από αυτά, μόνο 6 αποδείχθηκαν ότι δεν
πληρούσαν τα όρια γλουτένης, ενώ όλα τα υπόλοιπα πληρούσαν τα πρότυπα τόσο όσον αφορά στο
ποσοστό της πρωτεΐνης (12%) όσο και την ποσότητα γλουτένης και άλλων συστατικών του ψωμιού.
Εξάπλωση της νόσου του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων
Η Κτηνιατρική Δ/νση του Α/Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Υδάτων
επιβεβαίωσε επισήμως την ύπαρξη της νόσου στις 29.08.2014. Ενώ τα πρώτα κρούσματα
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σημειώθηκαν στην νοτιοανατολική Αλβανία, η νόσος έχει εξαπλωθεί. Κρούσματα έχουν εντοπισθεί,
μεταξύ άλλων, στην Κορυτσά, στο Πόγκραντετς, στο Αργυρόκαστρο, στο Ελμπασάν, στο Librazhd,
στην Αυλώνα, στους Αγίους Σαράντα κ.α. Πάνω από 1200 πρόβατα έχουν πεθάνει από την ασθένεια.

1.8 Τουριστικός τομέας
Διοργάνωση Εβδομάδας Περιπέτειας (28 - 31.08.2014)
Το Α/Υπουργείο Αστικής Ανάπτυξης και Τουρισμού και ο Α/Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού
διοργάνωσε, για 1η φορά στην Αλβανία, εβδομάδα περιπέτειας (Adventure Week). Κατά το διάστημα
από 28 έως και 31.08.2014, την Αλβανία επισκέφτηκαν 25 εκπρόσωποι ξένων τουριστικών
πρακτορείων και διεθνών μέσων ενημέρωσης, όπως το Lonely Planet, National Geographic Traveler,
Outside Magazine, Yahoo Travel και Wanderlust Travel Magazine. Στο πρόγραμμα συμμετείχε, ακόμη,
το Κόσσοβο και η ΠΓΔΜ. Στην Αλβανία, διοργανώθηκαν συναντήσεις B2B προκειμένου αναπτυχθούν
σχετικά τουριστικά πακέτα.
Μνημόνιο συνεργασίας για ανάπτυξη πακέτων τουρισμού για συνταξιούχους
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Α/Υπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας και Νεολαίας στη Βιέννη
(14.09.2014), υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στην Α/Ένωση Εργοδοτών «BiznesAlbania»
και την Ένωση Αυστριακών Συνταξιούχων, προκειμένου ο ξενοδοχειακός τομέας της Αλβανίας να
προσφέρει ειδικά πακέτα, εκτός υψηλής τουριστικής εποχής, στα 400.000 μέλη της αυστριακής ένωσης.
Βαλκανική συνάντηση για τον τουρισμό (16.09.2014)
Πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα, βαλκανική συνάντηση με θέμα τις μεταρρυθμίσεις σε περιφερειακό
επίπεδο όσον αφορά στον τουρισμό. Η συνάντηση διοργανώθηκε από την Ανεξάρτητη Ένωση Χημείας,
Τροφίμων, Εμπορίου και Τουρισμού σε συνεργασία με το γερμανικό ίδρυμα «Friedrich Ebert». Στη
συνάντηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι Πρόεδροι των Ενώσεων Τουρισμού της Τουρκίας, της
Κροατίας, της Περιοχής του Αιγαίου, της Σερβίας, του Μαυροβουνίου, της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, της
ΠΓΔΜ, καθώς και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδικαλιστικών Οργανώσεων.

1.9 Άλλες ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος
Δημοσίευση οδηγίας για τα φορολογικά πρόστιμα των επιχειρήσεων
Πάνω από 4.000 επιχειρήσεις αναμένεται να επωφεληθούν από την αμνηστία που δίνεται για τα
φορολογικά πρόστιμα που υπεβλήθησαν κατά την περίοδο 1.03.2013 έως και 31.08.2013. Η σχετική
οδηγία του Α/Υπ. Οικονομικών και Υπ. Οικονομικής Ανάπτυξης, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας
δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τέθηκε σε ισχύ. Αρμόδια για την
καταγραφή όλων των επιχειρήσεων που έχουν δεχθεί πρόστιμα και την υποβολή, εντός 5μήνου, του
καταλόγου στο Υπουργείο Οικονομικών ορίσθηκε η Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και οι δομές που
υπάγονται σε αυτήν.
Θέση σε ισχύ του νέου Τελωνειακού Κώδικα
Στις 22.08.2014, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης (φύλλο 134) ο Ν.102/2014
που αφορά στο νέο Τελωνειακό Κώδικα της Αλβανίας. Ο νόμος τέθηκε σε ισχύ 15 ημέρες μετά τη
δημοσίευσή του. Ο νόμος προβλέπει, μεταξύ άλλων, μέγιστο διάστημα για το καθεστώς προσωρινής
εισαγωγής τους 24 μήνες αλλά δυνατότητα παράτασης έως τα 10 έτη.
Αυστηροί έλεγχοι σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Οι επιθεωρητές του Α/Υπουργείου Παιδείας έχουν προβεί σε ελέγχους σε άνω των 450 ιδιωτικά
σχολεία και αναμένεται σύντομα η δημοσίευση της σχετικής έκθεσης. Από τους ελέγχους, έχουν
διαπιστωθεί δεκάδες περιπτώσεων που δεν συμμορφώνονται με τα τεχνικά πρότυπα.
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2. Η αλβανική οικονομία
Αναθεώρηση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2014
Η Α/Βουλή ενέκρινε, στις 25.9.2014, την αναθεώρηση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2014, η
οποία προβλέπει αύξηση κονδυλίων σε ορισμένους τομείς. Ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός
προβλέπει πληρωμή υποχρεώσεων προς τα άτομα με αναπηρίες (περίπου 4,3 δισ. Λεκ). Ακόμη,
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κονδύλι για την ολοκλήρωση δημοσίων έργων (περίπου 8,7 δισ. Λεκ),
καθώς και τη μείωση του ελλείμματος από 6,6% του ΑΕΠ σε 6,3%.
Αποστολή του ΔΝΤ στην Αλβανία (26.08.2014 – 09.09.2014)
Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη ειδικού κλιμακίου του ΔΝΤ στην Αλβανία, με σκοπό τη δεύτερη
αναθεώρηση της Συμφωνίας Διευρυμένου Πιστωτικού Μηχανισμού (Extended Fund Facility - EFF).
Περισσότερα στο http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=41574.
Εκτίμηση της EBRD για την ανάπτυξη το 2015
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (EBRD), το 2015, ο
ρυθμός ανάπτυξης της Α/οικονομίας θα ανέλθει στο 2,5% του ΑΕΠ σε αντιδιαστολή με το 1,7% που
αναμένεται φέτος. Επίσης, η EBRD αναθεώρησε τις εκτιμήσεις της για τη Σερβία και τη Βοσνία και
Ερζεγοβίνη, εξ’ αιτίας των ζημιών λόγω των πλημμυρών κατά τον Μάιο τ.έ.
Δείκτης Τιμών Παραγωγού, β΄ τρίμηνο 2014
Σύμφωνα με στοιχεία της Αλβανικής Στατιστικής Υπηρεσίας (INSTAT) για το β΄ τρίμηνο 2014, ο Δείκτης
Τιμών Παραγωγού διαμορφώθηκε στις 101,1 μονάδες (έτος βάσης 2010), μειωμένος κατά -0,7% σε
σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013. Ο επιμέρους δείκτης για τα προϊόντα που προορίζονται
για την εγχώρια αγορά μειώθηκε κατά 0,5% σε ετήσια βάση (-0,5% σε σχέση με το προηγούμενο
τρίμηνο) και διαμορφώθηκε στις 100,1 μονάδες. Αντίθετα, ο αντίστοιχος δείκτης για τα προς εξαγωγή
προϊόντα μειώθηκε κατά -0,6% σε ετήσια βάση (+0,9% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο) και
διαμορφώθηκε στις 102,7 μονάδες. Ο δείκτης τιμών παραγωγού για «προϊόντα εξόρυξης αργού
πετρελαίου και φυσικού αερίου» σημείωσε μείωση 2,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και τα
«προϊόντα εξόρυξης μεταλλευμάτων» μείωση 2,6%. Αντίθετα, δείκτης τιμών στην κατασκευή
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και επίπλων αυξήθηκε κατά 0,2% και 0,7% αντίστοιχα.
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, Αύγουστος 2014
Σύμφωνα με την INSTAT, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, τον Αύγουστο 2014, παρουσίασε ετήσια
μεταβολή 2%. Σε σχέση με τον Αύγουστο 2013, την μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψαν οι ομάδες «Αγαθά
και διάφορες υπηρεσίες» (7,8%), «Αλκοολούχα ποτά και καπνός» (7,1%), «Τρόφιμα και μη
αλκοολούχα ποτά» (3,2%) και «Ξενοδοχεία, Καφετέριες και Εστιατόρια» (1,9%). Μείωση κατέγραψαν
οι ομάδες «Υγεία» (5,6%), «Ένδυση και Υπόδηση» (2,3%) και «Επικοινωνίες» (0,8%). Ο Δείκτης Τιμών
Καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,1% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
Έρευνα για το εργατικό δυναμικό, β΄ τρίμηνο 2014
Σύμφωνα με την INSTAT, κατά το β΄ τρίμηνο 2014, οι απασχολούμενοι ηλικίας 15-64 ανήλθαν σε
1.006.307 άτομα, ενώ οι μη απασχολούμενοι σε 216.087. Το ποσοστό ανεργίας στις ηλικίες 15-64
ανήλθε σε 17,7%, με την νεανική ανεργία (ηλικίες 15-29) να ανέρχεται σε 33,5%. Το 61,3% του
πληθυσμού, ηλικίας 15-64, χαρακτηρίζεται ως ενεργό, ήτοι είτε απασχολείται είτε αναζητεί εργασία. Σε
σύγκριση με το β΄ τρίμηνο του 2013, τόσο ο αριθμός των απασχολούμενων όσο και των ανέργων
ηλικίας 15-64 αυξήθηκαν, κατά 15.869 και 21.864 άτομα αντίστοιχα.
Στην 97η θέση η Αλβανία στην Παγκόσμια Έκθεση Ανταγωνιστικότητας 2014-2015
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση Ανταγωνιστικότητας 2014-2015 του Παγκόσμιου Οικονομικού
Φόρουμ (WEF), η Αλβανία βαθμολογείται με 3,84 (με μέγιστο το 7) και κατατάσσεται στην 97 η θέση
ανάμεσα σε 144 χώρες του κόσμου, έχοντας χάσει 2 θέσεις σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Ως οι
πιο προβληματικοί παράγοντες για την επιχειρηματικότητα αναγνωρίζεται η διαφθορά, η πρόσβαση σε
χρηματοδότηση, η γραφειοκρατία και η φορολογία. Συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής, η
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Αλβανία κατατάσσεται χαμηλότερα από όλες, ήτοι τη Βουλγαρία (54η θέση), τη Ρουμανία (59η), την
ΠΓΔΜ (63η), το Μαυροβούνιο (67η), την Κροατία (77η) και τη Σερβία (94η). Η Ελλάδα κατατάσσεται στην
81η θέση, από την 91η τον προηγούμενο χρόνο.
Δημόσια Οικονομικά, Αύγουστος 2014
Σύμφωνα με δελτίο του Ινστιτούτου Δημόσιας Πολιτικής και Καλής Διακυβέρνησης της Αλβανίας (IPPM)
που στηρίζεται σε στοιχεία του Α/Υπουργείου Οικονομικών, τα δημόσια έσοδα κατά τον Αύγουστο
2014 ανήλθαν σε 30,2 δισ. Λεκ (215,7 εκ. €), σημειώνοντας αύξηση 19,7% σε σχέση με τον Αύγουστο
2013, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση (18,8%) των εσόδων από τη φορολογία. Οι δαπάνες
ανήλθαν σε 31,29 δισ. Λεκ (223,5 εκ. €), καταγράφοντας αύξηση 1,4% σε σχέση με τον Αύγουστο 2013.
Τέλος, οι δημόσιες επενδύσεις ανήλθαν σε 2,9 δισ. Λεκ (20,7 εκ. €), ήτοι 11,7% χαμηλότερες από τον
προηγούμενο χρόνο. Συγκεντρωτικά για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2014, τα έσοδα (25,7 δισ.
Λεκ) εμφανίζονται αυξημένα κατά 12,2% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2013, οι δαπάνες (267,3 δισ.
Λεκ) αυξημένες κατά 0,8% και οι δημόσιες επενδύσεις μειωμένες κατά 44,3%.

3. Ευρωπαϊκή προοπτική
Δηλώσεις της νέας Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής
Ασφαλείας
Η νέα επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας και Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, κα Federica
Mogherini, δήλωσε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις
02.09.2014, ότι η Αλβανία έχει προοδεύσει σημαντικά ως προς τη διαδικασία ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης. Σύμφωνα με την κα Mogherini, η Αλβανία απέδειξε ότι υλοποιεί τις μεταρρυθμίσεις που
απαιτούνται και η απόφαση του Ιουνίου τ.έ. για την απόδοση του καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη
στην ΕΕ χώρας ήταν το απαραίτητο κίνητρο για να συνεχίσει προς αυτή την κατεύθυνση.
Συνάντηση της Α/Υπουργού Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης με τον Διευθυντή Διεύρυνσης της Ε.Ε.
Ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jean Eric Paquet,
πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Αλβανία, κατά την οποία συναντήθηκε με την Α/Υπουργό
Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, κα Klajda Gjosha. Στο επίκεντρο της συνάντησης ήταν η πρόοδος της
Αλβανίας ως προς τις μεταρρυθμίσεις προτεραιότητας, μετά τη λήψη του καθεστώτος της υποψήφιας
χώρας προς ένταξη στην ΕΕ και η προετοιμασία του επόμενου διαλόγου υψηλού επιπέδου στις 29
Σεπτεμβρίου τ.έ.
Συνάντηση Υπουργών Εξωτερικών Δυτικών Βαλκανίων στη Νέα Υόρκη (24.09.2014)
Στο περιθώριο της 69ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Α/ΥΠΕΞ κ. D. Bushati
συναντήθηκε με τους ομολόγους του από τη Σερβία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, ΠΓΔΜ, Κόσσοβο και
Μαυροβούνιο, στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για «Ενισχυμένη Συνεργασία εντός της
Διαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης». Τη συνάντηση συμμετείχε, ακόμη, ο Επίτροπος
Διεύρυνσης, κ. S. Fule και η Ιταλίδα ΥΠΕΞ, κα F. Mogherini, η οποία θα είναι επικεφαλής της
ευρωπαϊκής διπλωματίας για τα επόμενα 5 έτη. Η συνάντηση εστίασε στη συνεργασία στον τομέα των
υποδομών και της ενέργειας, σε συνέχεια του συνεδρίου στο Βερολίνο. Ο κ. Bushati πραγματοποίησε,
ακόμη, διμερείς επαφές με ομολόγους του από τη Νέα Ζηλανδία, το Λουξεμβούργο, τη Σλοβακία, τη
Μογγολία, την Αργεντινή κ.α.
Υπό συζήτηση η ίδρυση Εθνικού Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
Η Α/Υπουργός Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, κα K. Gjosha, πρότεινε την ίδρυση Εθνικού Συμβουλίου
Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, με κύριο σκοπό την κατάρτιση της στρατηγικής ως προς τη διαδικασία
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και την αύξηση της συνεργασίας ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα, τα
θεσμικά όργανα και την κοινωνία των πολιτών για θέματα που άπτονται της διαδικασίας αυτής.
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4. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
Επίσκεψη Δημάρχου Θεσσαλονίκης στην Αλβανία (23.09.2014)
Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Γ. Μπουτάρης μετέβη στο Δυρράχιο της Αλβανίας, στο πλαίσιο της
συμφωνίας αδελφοποίησης μεταξύ των πόλεων της Θεσσαλονίκης και του Δυρραχίου. Στον κ.
Μπουτάρη απονεμήθηκε ο τίτλος του επίτιμου δημότη, ενώ το πάρκο στην είσοδο της πόλης
μετονομάσθηκε σε «Πάρκο Θεσσαλονίκης». Επ’ ευκαιρία της επισκέψεώς του, ο Δήμαρχος
Θεσσαλονίκης συναντήθηκε με τον Α/ΠΘ κ. Ε. Rama και τον Πρόεδρο της αλβανικής βουλής, κ. I. Meta,
με τους οποίους, μεταξύ άλλων, συζήτησαν την εντατικοποίηση της διασυνοριακής και πολιτιστικής
συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.
Επίσκεψη Α/Πρωθυπουργού στην Κίνα (9-10.09.2014)
Ο A/Πρωθυπουργός, κ. Edi Rama, πραγματοποίησε επίσκεψη στην Κίνα, επ’ ευκαιρία του Παγκόσμιου
Οικονομικού Φόρουμ, το οποίο έλαβε χώρα στην πόλη Tianjin. Περισσότερες πληροφορίες για την εν
λόγω επίσκεψη και τις διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Αλβανίας - Κίνας στην ιστοσελίδα
του Γραφείου μας : http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=41580.
Επίσκεψη Καναδού Υπουργού Εξωτερικών στην Αλβανία (2.9.2014)
Κατά την επίσκεψή του στα Τίρανα, ο Καναδός ΥΠΕΞ, κ. John Baird, συναντήθηκε με τον Αλβανό
ομόλογό του, με τον οποίο συζήτησαν θέματα που άπτονται της διμερούς πολιτικής και οικονομικής
συνεργασίας και της πολυμερούς συνεργασίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Κατά τη συνάντηση
επισημάνθηκε η 1η θέση του Καναδά ως ξένος επενδυτής στην Αλβανία και οι νέες προοπτικές που
ανοίγονται με την απόκτηση του καθεστώτος της υποψήφιας χώρας προς ένταξη στην ΕΕ.
Περισσότερες πληροφορίες για τις διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Αλβανίας - Καναδά στην
ιστοσελίδα του Γραφείο μας :
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=41627#
Συμμετοχή Αλβανίας στη Συνδιάσκεψη του ΝΑΤΟ στην Ουαλία (4-5.09.2014)
Στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου 2014 τα Κράτη-Μέλη του ΝΑΤΟ συναντήθηκαν σε ανώτατο επίπεδο στο
Newport της Ουαλίας, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Αλβανία εκπροσωπήθηκε από τον Πρωθυπουργό, κ.
E. Rama, τον Υπουργό Εξωτερικών, κ. D. Bushati και την Υπουργό Άμυνας, κα M. Kodheli. Στο
περιθώριο της Συνόδου Κορυφής, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την ελληνική αντιπροσωπεία, υπό
τον Ε/ΠΘ, κ. A. Σαμαρά, συνοδεία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Εξωτερικών, κ. Ε.
Βενιζέλο και τον Υπουργό Άμυνας, κ. Δ. Αβραμόπουλο. Θέματα της συζήτησης αποτέλεσαν η εδαφική
μεταρρύθμιση και η επίδρασή της στην ελληνική μειονότητα, η συμφωνία θαλασσίων ζωνών, καθώς
και η συνεργασία στο πλαίσιο σημαντικών περιφερειακών έργων υποδομών και ενέργειας.
Επίσκεψη στην Αλβανία του Υπουργού Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του BadenWurttemberg της Γερμανίας (11.09.2014)
Ο Υπουργός Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του ομόσπονδου κρατιδίου της Γερμανίας BadenWurttemberg, κ. Peter Friedrich, πραγματοποίησε επίσκεψη στα Τίρανα, όπου συναντήθηκε με τον
Α/Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, κ. N. Peleshi και την Α/Υπουργό Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, κα K.
Gjosha. Θέμα των συζητήσεων αποτέλεσε η συνεργασία σε διάφορα προγράμματα αδελφοποίησης, η
εντατικοποίηση της οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας, καθώς και η προτεραιότητα της Γερμανίας
στις σχέσεις με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.
Επίσκεψη Αντιπροέδρου της Βουλής του Ισραήλ στα Τίρανα (15.09.2014)
Κατά την επίσκεψή του στα Τίρανα, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής του Ισραήλ και επικεφαλής της
Ομάδας Φιλίας Ισραήλ-Αλβανίας στη Κνέσετ, κ. Hamad Amar, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της
Α/Βουλής, κ. Ilir Meta, με τον οποίο συζήτησαν την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των κοινοβουλίων και
γενικώς, των πολιτικών και οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών. Τον κ. Amar δέχθηκε και ο
Α/Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. B. Nishani. Θέμα των συζητήσεων αποτέλεσε, μεταξύ άλλων, το
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αυξανόμενο ενδιαφέρον εταιρειών από το Ισραήλ για επενδύσεις σε τομείς όπως η ενέργεια, οι φυσικοί
πόροι, η γεωργία και η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, καθώς και ο τουρισμός.
Albania – Israel Business Forum (18.09.2014)
Πραγματοποιήθηκε στις 18.09.2014 Επιχειρηματικό Φόρουμ ανάμεσα στην Αλβανία και το Ισραήλ, με
τη συμμετοχή εκπροσώπων από περίπου 30 ισραηλινές επιχειρήσεις και την Ιουδαϊκή Διασπορά και
υπό την αιγίδα της Meini Bank σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Τιράνων
και την AIDA. Η Meini Bank εξέφρασε ενδιαφέρον για επενδύσεις στον τουρισμό, το real estate και τα
εμπορικά κέντρα, ενώ ο Α/Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Ν. Peleshi ενημέρωσε για έργα που
μελετούνται στους τομείς της ενέργειας, της διαχείρισης υδάτων και των υποδομών.
Συνάντηση Προέδρου της Αλβανίας με εβραϊκο-αμερικανικές οργανώσεις (24.09.2014)
Ο Πρόεδρος της Αλβανικής Δημοκρατίας, κ. B. Nishani, συναντήθηκε με αντιπροσωπεία αποτελούμενη
από την Εβραϊκή-Αμερικανική Επιτροπή, τους επικεφαλής της οργάνωσης B'nai B'rith, την οργάνωση
των Εβραίων Αμερικάνων της Νέας Υόρκης και το Παγκόσμιο Συνέδριο Εβραίων. Μεταξύ άλλων,
συζητήθηκαν τρόποι αύξησης των επενδύσεων στην Αλβανία από την Εβραϊκή Κοινότητα.
Κοινό Προξενείο Αλβανίας και Κόσσοβου στο Μιλάνο
Την 16η Σεπτεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Προξενείου της Αλβανίας στο Μιλάνο,
το οποίο θα εξυπηρετεί και πολίτες του Κοσσόβου, παρουσία του Α/Υπουργού ΥΠΕΞ κ. D. Bushati και
του Κοσσοβάρου ομολόγου του, κ. E. Hoxhaj. Αυτή η ενέργεια έρχεται σε υλοποίηση της συμφωνίας
που υπεγράφη στην Πρίστινα, στις 14.03.2014, για προξενική εκπροσώπηση του Κοσσόβου στο
Μιλάνο μέσω του Προξενείου της Αλβανίας και την προξενική εκπροσώπηση της Αλβανίας μέσω της
Πρεσβείας του Κοσσόβου στην Καμπέρα της Αυστραλίας (αναμένεται σύντομα).

5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος
Κατάταξη Αλβανίας ως προς τους πολυεκατομμυριούχους
Σύμφωνα με την έκθεση World Ultra Wealth Report, η Αλβανία κατατάσσεται 37η όσον αφορά στον
αριθμό των πολυεκατομμυριούχων, με καθαρή περιουσία αξίας τουλάχιστον 30 εκ. $ ΗΠΑ. Το 2014,
κατεγράφησαν 55 άτομα στην Αλβανία που πληρούν αυτά τα κριτήρια, με συνολική αξία περιουσίας 7
δισ. $. Η θέση αυτή στην παγκόσμια κατάταξη αποτελεί παράδοξο για τόσο μικρή χώρα και με ένα από
τα χαμηλότερα κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ευρώπη.
Ετήσια έκθεση του ΟΑΣΕ για την Αλβανία
Στις 18.9.2014, παρουσιάστηκε στη Μόνιμη Γραμματεία του ΟΑΣΕ στη Βιέννη η ετήσια έκθεση για την
Αλβανία. Ο επικεφαλής του Γραφείου ΟΑΣΕ στην Αλβανία, Πρέσβυς κ. F. Raunig, τόνισε την πρόοδο
που σημείωσε η χώρα ως προς τον πρωταρχικό στόχο της εξωτερικής της πολιτικής, ήτοι την
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Σημείωσε τα βήματα που έγιναν για την καταπολέμηση της διαφθοράς με τις
τροποποιήσεις στον ποινικό κώδικα, τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη για τα θύματα
οικιακής βίας και trafficking και τα μέτρα που λήφθησαν για την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών.
Από την άλλη πλευρά, επισημάνθηκε η κυριαρχία των πολιτικών κομμάτων και η μειωμένη συνεργασία
ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Συναφώς, δήλωσε ότι ο εποικοδομητικός διάλογος
είναι απαραίτητος για τη βιωσιμότητα των μεταρρυθμίσεων.
Η Προϊσταμένη
Παγώνα Λάρδα
Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄
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