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1. Επιχειρηματική δραστηριότητα
1.1 Ενέργεια και Ορυκτά
Δηλώσεις κ. Ducka για σχέδιο αεριοποίησης της Αλβανίας και παραγωγή πετρελαίου
Μιλώντας στο περιθώριο πρόσφατης διάσκεψης για την ενέργεια στην Αθήνα (1/10/2014), ο
Α/Αναπληρωτής Υπουργός Ενέργειας και Βιομηχανίας κ. Dorian Ducka δήλωσε ότι η Αλβανία θα
αρχίσει σύντομα να προετοιμάσει ένα σχέδιο για την χρήση φυσικού αερίου (αεριοποίηση) της χώρας.
Όπως ανέφερε η Αλβανία έχει λάβει επιχορήγηση ύψους πάνω από € 1 εκατ. από το Επενδυτικό
Πλαίσιο Δυτικών Βαλκανίων και πρόσθεσε ότι αυτό θα φέρει ξένες επενδύσεις άνω των € 500 εκατ.,
ενώ ο καταναλωτής στην Αλβανία, θα επωφεληθεί από τη διαφοροποίηση των ενεργειακών
προμηθειών της χώρας, ώστε να μην εξαρτάται μόνο από την υδροηλεκτρική ενέργεια.
Όσον αφορά την εξόρυξη πετρελαίου στην Αλβανία ο Αναπλ. Υπουργός ανέφερε ότι εκτός από
αμερικανικές και καναδικές εταιρείες, έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον και από ισραηλινές και κινέζικες
επιχειρήσεις. Όπως επεσήμανε υπάρχουν 13 έτοιμα blocks και όλα εξαρτώνται από την αναδιάρθρωση
της κρατικής εταιρείας «Albpetrol».
Νέα Γραμμή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενεργείας (110 Kv) συνδέει Erseke-Permet
Στις 15 Οκτωβρίου τ.ε. εγκαινιάσθηκε νέα γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (110 kV) που
συνδέει τις πόλεις Erseke και Πρεμετή στο νότιο τμήμα της χώρας, η οποία αναμένεται να βελτιώσει την
ποιότητα παροχής ρεύματος στη Ν. Αλβανία και, μαζί με άλλες προγραμματισμένες επενδύσεις, θα
δημιουργήσει την αναγκαία υποδομή για την ανάπτυξη του τουρισμού στις αλβανικές ακτές στο Ιόνιο
Πέλαγος, σύμφωνα με δηλώσεις του Α/Υπουργού Ενέργειας κ. Gjiknuri. Η κατασκευή γραμμής 56
χιλιομέτρων χρηματοδοτήθηκε με δάνειο της γερμανικής κυβέρνησης, μέσω της τράπεζας KfW, και είναι
μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για την ανάπτυξη του δικτύου 110 kV στη Ν. Αλβανία.
6% αύξηση της ημερησίας παραγωγής πετρελαίου από την Bankers, - γ’ τρίμηνο 2014
Η Καναδική εταιρεία Bankers Petroleum, δήλωσε στις 6 Οκτωβρίου τ.ε. ότι κατά το τρίτο τρίμηνο 2014,
ο μέσος όρος παραγωγής της, από το κοίτασμα πετρελαίου Patos-Μαρίνζα στην Αλβανία, ανήλθε σε
21,865 βαρέλια πετρελαίου την ημέρα, μέχρι και 6,0% σε τριμηνιαία βάση.
Τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία διακανονισμού της CEZ με την Αλβανία
Στις 16 Οκτωβρίου τ.ε., επιβεβαιώθηκε και τέθηκε σε ισχύ, η συμφωνία διακανονισμού της Τσεχικής
εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας CEZ με την Αλβανία, που είχε υπογραφεί τον Ιούνιο τ.ε., με την οποία η
Τσεχική εταιρεία θα πάρει 100 εκατομμύρια ευρώ (ή 127.900.000 δολάρια) συνολικά σε ετήσιες δόσεις,
μέχρι το 2018, για να τερματιστεί η προσφυγή στη διεθνή διαιτησία κατά της χώρας. Υπενθυμίζουμε
ότι, από το Μάιο 2013, ο Τσεχικός όμιλος είχε προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο Διαιτησίας, κατά της
Αλβανίας, σύμφωνα με τη Συνθήκη του Χάρτη Ενέργειας, και ζητούσε αποζημίωση από το Αλβανικό
κράτος για τη μη προστασία της επένδυσή της στον τομέα διανομής ενέργειας.
Νέοι στρατηγικοί εταίροι στην κοινοπραξία TAP.
Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου της εταιρείας Trans Adriatic Pipeline (TAP) στις 30 Σεπτεμβρίου
2014, ανακοινώθηκε ότι η ισπανική εταιρεία Enagas εντάχθηκε στο έργο ως μέτοχος με ποσοστό 16%.
Επιπλέον, η βελγική Fluxys αύξησε το μερίδιό της στον TAP, στο 19% από 16%. Ο Διευθύνων
Σύμβουλος της TAP κ. Kjetil Tungland, αφού χαιρέτισε αυτή την εξέλιξη, δήλωσε ότι «ο TAP ετοιμάζεται
για την επόμενη κρίσιμη φάση, ξεκινώντας με την κατασκευή δρόμων και γεφυρών στην Αλβανία στις
αρχές του 2015». Στην κοινοπραξία εκτός από τις ως άνω εταιρείες συμμετέχουν και οι: BP (20%),
SOCAR (20%), Statoil (20%), και Axpo (5%).
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Εξαγορά της Stream Oil & Gas στην Αλβανία από την TransAtlantic Petroleum
Σε ειδική συνέλευση των μετόχων στις 12 Νοεμβρίου, 2014 θα πραγματοποιηθεί η έγκριση της
εξαγοράς της καναδικών συμφερόντων εταιρείας παραγωγής και έρευνας πετρελαίου και φυσικού
αερίου στην Αλβανία «Stream Oil & Gas» από την «TransAtlantic Petroleum», η οποία αποτιμάται σε $
41.200.000 (€ 32.500.000). H εταιρεία TransAtlantic Petroleum, με δραστηριότητες σε Τουρκία και
Βουλγαρία, ανακοίνωσε ότι έχει ολοκληρωθεί η δέουσα προετοιμασία για την εξαγορά και δεν βλέπει
εμπόδια για την επέκταση των δραστηριοτήτων της και στην Αλβανία.
Νέα εξέδρα για το πρόγραμμα γεωτρήσεων της Petromanas στην Αλβανία
Η καναδικών συμφερόντων εταιρία πετρελαίου και φυσικού αερίου Petromanas Energy ανακοίνωσε ότι
σύναψε συμφωνία με τρίτο μέρος, για την εξασφάλιση εξέδρας γεώτρησης (3.000 ίππων), την οποία θα
χρησιμοποιήσει στο πρόγραμμα γεωτρήσεων του 2015-16 στην Αλβανία. Σύμφωνα με τους όρους της
σύμβασης, η οποία έχει αρχική διάρκεια δύο ετών, με δυνατότητα παράτασης, η εξέδρα αναμένεται να
χρησιμοποιηθεί στην Αλβανία στα τέλη του 2014 ή στις αρχές του 2015.
World Bank: $ 150 εκατ. για μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας
Η Παγκόσμια Τράπεζα ανακοίνωσε ότι έχει εγκριθεί δάνειο ύψους $150 εκατ. (€ 118,3 εκατ.) με
χρηματοδότηση από τη Διεθνή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (IBRD) για τη
μεταρρύθμιση στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας της Αλβανίας. Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες
για ανάκαμψη του κλάδου ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβάνουν τη διαφοροποίηση των πηγών
παραγωγής, τη μείωση των απωλειών στο δίκτυο διανομής, τη βελτίωση της συλλογής των
καθυστερούμενων πληρωμών και εν γένει τη βελτίωση του μοντέλου της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας,
σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Απώλειες στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας – Προθεσμία για τη ρύθμιση οφειλών
Σύμφωνα με τον αλβανικό τύπο, το συνολικό έλλειμμα του ενεργειακού τομέα στην Αλβανία ανέρχεται
σε $ 550 εκατ. και οι τεχνικές και εμπορικές απώλειες της ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονται στο 42% του
συνόλου, επίπεδο που είναι το υψηλότερο μεταξύ των χωρών της περιοχής. Οι απώλειες οφείλονται και
στο συχνό φαινόμενο της μη-πληρωμής από μεγάλη μερίδα καταναλωτών. Η κυβέρνηση έθεσε 5/ήμερη
προθεσμία σε ιδιώτες και επιχειρήσεις για την εξόφληση των απλήρωτων λογαριασμών ηλεκτρικού
ρεύματος, μετά τη λήξη της οποία ακολούθησαν προσαγωγές και φυλακίσεις. Επιπλέον, αποφασίσθηκε
η επιβολή ποινής 3 ετών κάθειρξης για την κλοπή και κατάχρηση ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ 5 χρόνια
φυλάκιση θα επιβάλλεται σε συνεργούς, οι οποίοι εργάζονται για τον φορέα διανομής ηλεκτρικής
ενέργειας.
Αύξηση των καυσίμων κατά 12 λεκ /λίτρο από 1.1.2015
Το νέο οικονομικό πακέτο προβλέπει την αύξηση της τιμής των καυσίμων κατά 12 λεκ / λίτρο από την
αρχή του νέου έτους.

1.2 Κλάδος κατασκευών και Real Estate
Οικοδομικές άδειες – β’ τριμ. 2014
Το δεύτερο τρίμηνο του 2014 εγκρίθηκαν 39 οικοδομικές άδειες, συνολικής έκτασης 208.222 τ.μ.. Οι
οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν για κτίρια κατοικιών αποτέλεσαν το 79,5%, ενώ οι άδειες για μη
οικιστικά κτίρια το 20,5% του συνολικού αριθμού των αδειών. Η κατά προσέγγιση αξία των
οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν, αυξήθηκε κατά 113,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο
του προηγούμενου έτους, και κατά 6,6% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Κατά τη διάρκεια
αυτού του τριμήνου, ο αριθμός των οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν για νέα κτίρια συγκεντρώνεται
στο νομό των Τιράνων, σε ποσοστό 48,7%, στο Φιέρι 25,6% και στο Κούκες 12,8%.
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Έγκριση νομικού πλαισίου για τη αποκατάσταση εθνικών οδικών αξόνων
Σύμφωνα με τον αλβανικό τύπο, η κυβέρνηση ενέκρινε νομικό πλαίσιο για την παραχώρηση των
εθνικών οδών, για συντήρηση και αποκατάσταση, με το καθεστώς της εκχώρησης δικαιωμάτων. Η
απόφαση της κυβέρνησης δημοσιεύτηκε την 10η Οκτωβρίου τ.ε. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
αφορά τις εθνικές οδούς: Δυρραχίου - Κούκες - Κόσσοβου, Τιράνων - Ελμπασάν, Τιράνων - Δυρραχίου
κ.α.

1.3 Τομέας τηλεπικοινωνιών
Ταχυδρομικές Υπηρεσίες – β’ τριμ. 2014
Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες μειώθηκαν κατά 14,4% το δεύτερο τρίμηνο του 2014, σε σύγκριση με το
δεύτερο τρίμηνο του 2013. Σημειώθηκε μείωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών κατά 48,3% στις
συστημένες επιστολές και τα δέματα και κατά 0,1% στις απλές επιστολές, σύμφωνα με στοιχεία της
INSTAT.
Τηλεπικοινωνίες - β’ τριμ. 2014
Στο τέλος του Ιουνίου 2014, ο αριθμός των συνδρομητών της σταθερής τηλεφωνίας έφτασε τους
196.152. Οι οικιακοί συνδρομητές ήταν πολυπληθέστεροι, συγκριτικά, φτάνοντας τους 181.027. Ο
αριθμός των συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας μειώθηκε κατά 10,4% σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο
του προηγούμενου έτους. Η πόλη με τους περισσότερους συνδρομητές, που φτάνουν σε ποσοστό το
41,7% του συνολικού αριθμού των συνδρομητών είναι τα Τίρανα.
Η Albtelecom δεν έχει ακόμη καταβάλει αποζημιώσεις σε 2500 πρώην εργαζομένους
Σύμφωνα με τον τοπικό τύπο, 2500 πρώην υπάλληλοι Albtelecom, οι οποίοι απολύθηκαν πριν από 7
χρόνια, μετά την ιδιωτικοποίηση της εν λόγω εταιρείας τηλεπικοινωνιών (η οποία εξαγοράστηκε από
τουρκική εταιρεία για το ποσό των € 120 εκατ.), καταγγέλλουν ότι δεν έχουν λάβει ακόμη τις
αποζημιώσεις που δικαιούνται και καλούν την κυβέρνηση και την ιδιωτική τουρκική εταιρεία να
απαντήσει στα αιτήματά τους, όπως απαιτείται από το νόμο.

1.4 Τραπεζικός & Ασφαλιστικός Τομέας
Νέο κατάστημα ανοίγει η Intesa San Paolo στην Αλβανία
Επέκταση των δραστηριοτήτων της Τράπεζας Ιταλικών συμφερόντων στην Αλβανία, με το άνοιγμα νέου
καταστήματος, ανακοίνωσε ο Πρόεδρου του Δ.Σ. της Intesa Sanpaolo κ. Gros-Pietro σε Αλβανο-Ιταλικό
συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα 21-22 Οκτωβρίου τ.ε. Επίσης, υποστήριξε ότι το
τραπεζικό σύστημα στην Αλβανία είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένο, αναπτύσσεται ικανοποιητικά και
προσφέρει ευνοϊκές συνθήκες για τους επιχειρηματίες.
Νέος νόμος για τις ασφαλιστικές εταιρείες και εταιρείες αντασφάλισης
Το κοινοβούλιο της Αλβανίας ψήφισε πρόσφατα νέο νόμο ασφάλισης και αντασφάλισης Νο. 52/2014, ο
οποίος τέθηκε σε ισχύ, από τον Ιούλιο του 2014. Ο σκοπός του νόμου είναι η ενίσχυση και η ανάπτυξη
του τομέα των ασφαλίσεων, ενώ παράλληλα εστιάζει και στην αποτελεσματική προστασία των
συμφερόντων των καταναλωτών. Επίσης, στόχος του νόμου είναι η προσαρμογή του ασφαλιστικού
νομικού πλαισίου, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφαλιστική
δραστηριότητα και την αντασφάλιση. Οι ασφαλιστικές εταιρείες υποχρεούνται να προσαρμοσθούν στο
νέο νομοθετικό πλαίσιο, εντός της επόμενης διετίας, ενώ για χρηματιστηριακές εταιρείες, παράγοντες
και μεσίτες, το απαιτούμενο χρονικό πλαίσιο της συμμόρφωσης είναι 6 μήνες.
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Έκθεση της Τράπεζας της Αλβανίας για τη δανειοδότηση στην χώρα
Σύμφωνα με τον αλβανικό τύπο, η Τράπεζα της Αλβανίας, έδωσε στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα
έρευνας για τη δανειοδότηση στην Αλβανία, προς επιχειρήσεις και ιδιώτες. Όπως επισημαίνεται στην
έκθεση της Τράπεζας, λόγω των υψηλών επιτοκίων δανεισμού των τραπεζών, το 85% των
επιχειρήσεων δεν επιλέγουν τη λήψη δανείων, το 60% των νοικοκυριών που έχουν δανειστεί, έχουν
δανειστεί από συγγενείς και γνωστούς και όχι από τράπεζες, ενώ το υπόλοιπο 40% των πολιτών
προβαίνει σε λήψη δανείου από τραπεζικά ιδρύματα.
ΤτΑ: Σε χαμηλά επίπεδα τα επιτόκια, για αρκετά τρίμηνα
Η Τράπεζα της Αλβανίας (ΤτΑ) διατήρησε το βασικό της επιτόκιο στο ιστορικό χαμηλό του 2,5%, ενώ
υπόσχεται να το κρατήσει χαμηλά, για αρκετά τρίμηνα και, ενδεχομένως, να το μειώσει περαιτέρω, για
να επιτύχει το στόχο του πληθωρισμού μεταξύ 2-4%. Ο ετήσιος πληθωρισμός ήταν 1,7% το τρίτο
τρίμηνο τ.ε., αφού αυξήθηκε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και έπεσε το Σεπτέμβριο τ.ε. Η διατήρηση
χαλαρών νομισματικών συνθηκών, για αρκετά τρίμηνα, κρίνεται αναγκαία από την ΤτΑ για την επίτευξη
του στόχου για τον πληθωρισμό, μεσοπρόθεσμα. Η ΤτΑ αναφέρθηκε στην αυξανόμενη οικονομική
ανασφάλεια από το δεύτερο τρίμηνο τ.ε. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν μειώθηκε κατά 0,6% σε ετήσια
βάση, κατά το δεύτερο τρίμηνο τ.ε., μετά από μια περίοδο συνεχούς ανάπτυξης, αν και η τράπεζα
ανέφερε ότι η επιβράδυνση αυτή αναμένεται να είναι προσωρινή. Οι προβλέψεις της ΤτΑ και τα
προκαταρκτικά στοιχεία δείχνουν θετική οικονομική ανάπτυξη κατά το τρίτο τρίμηνο τ.ε., που
υποστηρίζεται από την αύξηση της ιδιωτικής ζήτησης. Αναμένεται σταδιακή επιστροφή του
πληθωρισμού στο στόχο μεσοπρόθεσμα.
Δάνειο €100 εκατ. από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
Σύμφωνα με τον αλβανικό τύπο, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης χορήγησε
δάνειο αξίας 100 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση της ασφάλειας του τραπεζικού συστήματος της Αλβανίας
και συγκεκριμένα για την ασφάλεια των καταθέσεων.

1.5 Τομέας Υγείας
Υψηλό ποσοστό θανάτων κατά τη μεταφορά ασθενών
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Κοινωνικών Θεμάτων και Υγείας είχε συνάντηση με το ιατρικό
προσωπικό του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «Μητέρα Τερέζα», το οποίο έχει τη μέριμνα της
μεταφοράς εκτάκτων περιστατικών και διαπίστωσαν την ανάγκη βελτίωσης του συστήματος μεταφοράς
ασθενών και την ανάγκη σωστά εξοπλισμένων ασθενοφόρων και καταρτισμένου ιατρικού
προσωπικού, δεδομένης της υψηλής θνησιμότητας που παρατηρείται κατά την διάρκεια παροχής της
συγκεκριμένης υπηρεσίας. Επίσης, διαπίστωσαν ότι το 70% του πληθυσμού δεν είναι ενημερωμένο για
το «127» αριθμός κλήσης εκτάκτων ιατρικών περιστατικών. Επιπλέον, διαπιστώθηκε η ανάγκη
υπηρεσίας έκτακτης μεταφοράς ασθενών και στα περιφερειακά νοσοκομεία.
Δωρεάν μαστογραφία για γυναίκες άνω των 45 ετών
Ο Υπουργού Υγείας, ο κ. I Beqja σε ομιλία του σε διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 24 Οκτωβρίου
2014, στα Τίρανα με θέμα «Μαζί κατά του Καρκίνου του Μαστού» ανέφερε ότι για τον μήνα Οκτώβριο,
που είναι ο μήνας κατά του καρκίνου του μαστού, όλες οι γυναίκες άνω των 45 ετών, μπορούν να
εξεταστούν δωρεάν, μετά από αίτηση εγγραφή τους σε σχετικό κατάλογο, έως τις 30 Οκτωβρίου τ.ε. Ο
Α/Υπουργός επιβεβαίωσε ότι ανεξαρτήτως του μεγάλου αριθμού των ενδιαφερομένων, οι εξετάσεις θα
συνεχίσουν έως εξάντλησεως του καταλόγου. Στην εν λόγω διάσκεψη συμμετείχαν ο Π/Θ κ. E. Rama, ο
Ιταλός Πρέσβης στα Τίρανα κ. Gaiani, η εκπρόσωπος των Ενωμένων Εθνών στα Τίρανα η κα
ZinebTouimi - Benjelloun, καθώς και προσκεκλημένοι από το Ινστιτούτο Ογκολογίας του Μιλάνου.
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1.6 Τομέας Μεταφορών
Σιδηροδρομικές μεταφορές – β΄ τριμ. 2014
Σύμφωνα με στοιχεία της INSTAT, o όγκος ανά χιλιόμετρο των συνολικών εμπορευματικών
σιδηροδρομικών μεταφορών αυξήθηκε κατά 142,0% το δεύτερο τρίμηνο του 2014, σε σύγκριση με το
αντίστοιχο τρίμηνο του 2013, ενώ σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο αυξήθηκε κατά 72,1%.
Επίσης, ο όγκος / χιλ. των διεθνών σιδηροδρομικών μεταφορών εμπορευμάτων αυξήθηκε κατά 55,8%
σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ενώ σε σύγκριση με το πρώτο
τρίμηνο του 2014 μειώθηκε κατά 5,4%. Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2014, σε σύγκριση με το δεύτερο
τρίμηνο 2013, ο αριθμός των επιβατών ανά χιλιόμετρο, οι οποίοι χρησιμοποίησαν τις σιδηροδρομικές
γραμμές για τη μεταφορά τους, μειώθηκε από 3.143 σε 2.399 επιβάτες ανά χιλιόμετρο ήτοι 23,7%. Ο
αριθμός αυτός αυξήθηκε 781% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο
Εμπορευματικές θαλάσσιες μεταφορές – β’ τριμ. 2014
Σύμφωνα με στοιχεία της INSTAT, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2014 o όγκος φόρτωσης και
εκφόρτωσης εμπορευμάτων στα λιμάνια αυξήθηκε κατά 8,8% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του
2013, ενώ σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο του ίδιου έτους αυξήθηκε κατά 35,6%. Ο πιο
συνηθισμένος τρόπος μεταφοράς αγαθών στην Αλβανία είναι οι θαλάσσιες μεταφορές. Για την
εξεταζόμενη περίοδο, το 76% της αξίας των εξαγόμενων προϊόντων και το 54% της αξίας των
εισαγόμενων εμπορευμάτων μεταφέρθηκαν διά θαλάσσης. Οι κύριες ομάδες προϊόντων με τη
μεγαλύτερη συμβολή στην εξαγωγή, μέσω των θαλάσσιων μεταφορών, είναι: "Ορυκτά, καύσιμα και
ηλεκτρική ενέργεια» κατά 43%, "Προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας και υποδηματοποιίας» κατά 32% και
«Υλικά κατασκευής και μέταλλα" κατά 13%. Ειδικώτερα, κατά τη διάρκεια αυτού του τριμήνου, οι κύριες
ομάδες των προϊόντων με τη μεγαλύτερη συμβολή στην εξαγωγή μέσω των θαλάσσιων μεταφορών
είναι: "Ορυκτά, καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια» κατά 20%, «Μηχανήματα, εξοπλισμός και
ανταλλακτικά» κατά 16% και " Προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας και υποδηματοποιίας" κατά 15%.
Αεροπορικές μεταφορές – β΄ τρίμ. 2014
Στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, λειτουργούν 15 εταιρείες, όλες ξένων συμφερόντων. Κατά το
δεύτερο τρίμηνο του 2014, ο αριθμός των πτήσεων έφτασε τις 4.263 και μειώθηκε κατά 11,2% σε
σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2013, ενώ ο αριθμός των υπερ-πτήσεων έφτασε τις 49.060 κατά τη
διάρκεια αυτού του τριμήνου, παρουσιάζοντας μείωση 1,2% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του
2013 και σημαντική αύξηση κατά 75,2% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.
Στατιστικά ατυχημάτων – β΄ τριμ. 2014
Ο αριθμός των τροχαίων ατυχημάτων μειώθηκε κατά 9,8% στο β’ τρίμηνο του 2014, σε σύγκριση με το
β’ τρίμηνο του 2013, ενώ υπήρχε και μείωση του αριθμού των απωλειών έως 7,7%. Από το συνολικό
αριθμό απωλειών, ο αριθμός αποθανόντων και ο αριθμός των τραυματιών μειώθηκαν, κατά 25,3% και
5,3% αντίστοιχα. Κατά την ίδια περίοδο, ο αριθμός απωλειών των γυναικών αυξήθηκε 21,9%, ενώ ο
αριθμός απωλειών των ανδρών μειώθηκε 14,5%.
Νέος αυστηρότερος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας
Οι τροπολογίες που ψηφίσθηκαν από το αλβανικό κοινοβούλιο για τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
στην Αλβανία, καθιερώνουν πιο αυστηρές ποινές στην περίπτωση διαπίστωσης παραβιάσεων του
Κώδικα και υιοθετούν το ιταλικό σύστημα βαθμών ως προς την άδεια οδήγησης.
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1.7 Τομέας Τροφίμων και Γεωργίας
Νέα μέτρα για την ασφάλεια των τροφίμων
Κατά τη διάρκεια συνάντησης με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης ο
Α/Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Υδάτων κ. Ε. Panariti παρουσίασε την
Έκθεση Προόδου του 2014, η οποία συνιστά τροποποιήσεις της νομοθεσίας, για την ενίσχυση της
ασφάλειας των τροφίμων. Ο Α/Υπουργός αναφέρθηκε στην καθιέρωση μιας εθνικής πλατφόρμας
τροφίμων και ενός Εθνικού Συμβουλίου Τροφίμων, καθώς στη δημιουργία νέων εργαστηρίων τροφίμων
σε κάθε περιοχή της χώρας. Το πακέτο των μέτρων για τη στήριξη της ανάπτυξης της γεωργίας θα
περιλαμβάνει επίσης την αναμόρφωση της κτηνιατρικής υπηρεσίας, η οποία θα τεθεί υπό την φροντίδα
των μονάδων τοπικής αυτοδιοίκησης.
Αντιδράσεις αλευροπαραγωγών & εισαγωγέων σιταριού για το ποσοστό πρωτεΐνης στα άλευρα.
Αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση της κυβέρνησης να αυξήσει το ποσοστό πρωτεΐνης στα άλευρα
από 7% που είναι σήμερα, σε 12%. Ο στόχος της κυβέρνησης είναι η προσαρμογή στα ισχύοντα στην
ΕΕ και η βελτίωση της ποιότητας των αλεύρων, προς όφελος των καταναλωτών. Ωστόσο, η απόφαση
έχει επιπτώσεις στις εισαγωγές σιταριού, τόσο από Σερβία, όσο και από το Κόσσοβο, που αποτελούν
δυο σημαντικούς προμηθευτές της Αλβανίας σε σιτάρι συγκεκριμένου τύπου που χρησιμοποιείται για
την παραγωγή αλεύρων χαμηλότερης περιεκτικότητας πρωτεϊνών, γεγονός που προκάλεσε έντονες
αντιδράσεις, τόσο των εισαγωγέων σιταριού, όσο και των αλευροπαραγωγών.

1.8 Τουριστικός τομέας & Τομέας Περιβάλλοντος
Διεθνής διάσκεψη για τον τουρισμό (Τίρανα, 19-20 Οκτωβρίου 2014)
Πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα, Διεθνής Διάσκεψη με θέμα την διαχείριση της εποχικότητας στον
τουρισμό, που οργανώθηκε από το Α/Υπουργείο Αστικής Ανάπτυξης και Τουρισμού σε συνεργασία με
το Διεθνή Οργανισμό Τουρισμού (UNWTO). Συμμετείχαν δέκα χώρες μέλη της Παγκόσμιας Οργάνωσης
Τουρισμού και συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στις προκλήσεις του τουριστικού τομέα και τα μέτρα
που πρέπει να ληφθούν, ώστε να υπάρξει αποτελεσματική διαχείριση της εποχικότητας του κλάδου. Η
Α/Υπουργός Τουρισμού κ. E. Gjermeni ανέπτυξε τους στόχους της τουριστικής πολιτικής στη χώρα της
και τόνισε ότι βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της εταιρικής σχέσης μεταξύ των χωρών της περιοχής
και η εφαρμογή των συγκεκριμένων κοινών προγραμμάτων. Ο Γεν. Γραμμ. της Παγκόσμιας Οργάνωσης
Τουρισμού, κ. Taleb Rifai, υπογράμμισε την πρόοδο της Αλβανίας στην ανάπτυξη του Τουρισμού και
στην αύξηση της εισροής τουριστών στη χώρα και σύστησε στην κυβέρνηση να υποστηρίξει
συνεργασίες μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), προκειμένου η Αλβανία να καταστεί
τουριστικός προορισμός όλο το χρόνο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του UNWTO, οι τουρίστες στην
Αλβανία το 2014, έφτασαν τα 3 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 20%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
$200 εκατ. πρόγραμμα ανάπλασης παραδοσιακών χώρων
Το Υπουργείο Αστικής Ανάπτυξης και Τουρισμού διαχειρίζεται κονδύλιο ύψους $200 εκατ. από
κοινοτικούς πόρους, σε πρόγραμμα ανάπλασης διαφόρων παραδοσιακών χώρων (παραδοσιακούς
οικισμούς, πλατείες, αναπαλαίωση κτηρίων, ανακαίνιση εκκλησιών και άλλων μνημείων) στην Ν.
Αλβανία, με στόχο την ανάπτυξη της περιοχής και την προσέλκυση του τουρισμού.
Ψηφιακή απεικόνιση της χερσαίας μεθοριακής περιοχής Ελλάδος- Αλβανίας
Στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού προγράμματος, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, έχει εκδηλωθεί
ενδιαφέρον συνεργασίας του Α/Υπουργείου Αστικής Ανάπτυξης και Τουρισμού με ελληνικές
επιχειρήσεις προκειμένου δημιουργηθεί ψηφιακή απεικόνιση της χερσαίας μεθοριακής περιοχής μεταξύ
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Ελλάδος – Αλβανίας (από Σαγιάδα μέχρι τη Μεγάλη Πρέσπα), έτσι ώστε να προωθηθεί ευκολότερα ο
ορειβατικός και πεζοπορικός τουρισμός (trekking – hiking). Ανάλογο ψηφιακό πρόγραμμα έχει
εφαρμοσθεί, σε συνεργασία με την Αυστρία, για την απεικόνιση μεθορίου Αλβανίας – Μαυροβούνιου, η
οποία ενδιαφέρει ιδιαιτέρως Αυστριακούς τουρίστες.
Έρευνα για την ποιότητα του αέρα στην Αλβανία
Σύμφωνα με τον αλβανικό τύπο, η Α/Εθνική Υπηρεσία Περιβάλλοντος διεξήγαγε έρευνα για την
ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα σε εννέα πόλεις της Αλβανίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας,
τα Τίρανα είναι η πιο μολυσμένη πόλη σε ρύπους του αέρα και το Ελμπασάν σε διοξείδιο του αζώτου.
Ο κυριότερος λόγος μόλυνσης, σύμφωνα με την έρευνα, είναι η κυκλοφορία των αυτοκινήτων.
Νέο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων για το Δήμο Τιράνων
Ο Δήμαρχος των Τιράνων κ. Basha, παρουσίασε σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με οικολογικές
οργανώσεις, το νέο σύστημα διαχείρισης αστικών αποβλήτων, το οποίο πρόκειται να χρηματοδοτηθεί
με δάνειο ύψους $ 650.000 (περίπου € 509.000), εφ’ όσον υπάρξει σχετική έγκριση του σχεδίου από
την κυβέρνηση.

1.9 Άλλες ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος
Ετήσιος απολογισμός της Τελωνειακής Διοίκησης στην Αλβανία (Τίρανα, 3/10/2014)
«Για μια Ευρωπαϊκή Τελωνειακή Διοίκηση: Καινοτομία, Ασφάλεια, Πρόοδο», ήταν το θέμα εκδήλωσης
που διοργάνωσε η Γενική Δ/νση Τελωνείων, στην οποία συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
κ. N. Peleshi, ο Υπουργός Οικονομικών κ. S. Cani, και η Γενικής Δ/ντρία Τελωνείων κα E. Spiropali,
καθώς και εκπρόσωποι επιμελητηρίων, διεθνών οικονομικών οργανισμών και φορέων, ενώσεων
επιχειρηματιών, Πρεσβειών κ.α. Σύμφωνα με τον κ. Cani, η αύξηση των τελωνειακών εσόδων οφείλεται
στη καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών. Θετική αξιολογείται η συνδρομή της Συμβουλευτικής εταιρείας
Crown Agents, η οποία υλοποιεί Πρόγραμμα Παροχής Τελωνειακής Υποστήριξης (ACAP – Albanian
Customs Assistance Program), που αφορά στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις αλβανικές
Υπηρεσίες Τελωνείων, για περίοδο δύο ετών, με δυνατότητα ανανέωσης για ένα επιπλέον έτος.
Αναφορά έγινε επίσης στο νέο τελωνειακό κώδικα, ο οποίος θα ισχύσει από 1/1/2015. Επιπλέον, η κα
Spiropali αναφέρθηκε στο νέο Κοινό Τελωνειακό Σταθμό Αλβανίας – Κοσσόβου στο Δυρράχιο, καθώς
και στην Τελωνειακή Συμφωνία Αλβανίας – Τουρκίας, για την οποία υπάρχει πρόθεση υπογραφής
κατά την διάρκεια επόμενης συνάντησης των Γενικών Δ/ντών Τελωνείων των δυο χώρων.
Απολογισμός α’ εξαμήνου του Προγράμματος Παροχής Τελωνειακής Υποστήριξης
Τα αποτελέσματα από το α΄ εξάμηνο υλοποίησης του Προγράμματος Παροχής Τελωνειακής
Υποστήριξης (ACAP), από τη συμβουλευτική εταιρεία Crown Agents, στις Τελωνειακές Αρχές της
Αλβανίας είναι ενθαρρυντικά. Κατόπιν επιμορφωτικού προγράμματος, οκτώ ομάδες τέθηκαν σε
λειτουργία στις 17/3/2014, καλύπτοντας ευρύ φάσμα τελωνειακών ελέγχων, όπως επιβατική κίνηση σε
λιμάνια, σε διασυνοριακούς σταθμούς, στο αεροδρόμιο των Τιράνων, εισαγωγές εμπορευμάτων,
λαθραίες εισαγωγές, παράνομη διακίνηση προϊόντων καπνού, παράνομες εισαγωγές οχημάτων,
παραβιάσεις των καθεστώτων τελωνειακής αναστολής (αποθήκευση και προσωρινή εισαγωγή).
Σύμφωνα με τον απολογισμό του α΄ εξαμήνου υλοποίησης του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν 803
εξιχνιάσεις υποθέσεων, 1.392 ολοκληρωμένοι έλεγχοι, 1.393 μερικοί έλεγχοι, οι οποίοι είχαν ως
αποτέλεσμα 1.812.112 ευρώ επιπλέον έσοδα και συνολική αξία προστίμων 2.715.560 ευρώ.
Ψηφιοποίηση υπηρεσιών από το 2015
Το σύνολο του αλβανικού τύπου αναφέρει ότι το νέο πρόγραμμα της κυβέρνησης για την ψηφιοποίηση
υπηρεσιών αποτελεί ευκαιρία για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Αυτό επισήμανε κατά την διάρκεια
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ομιλίας του και ο Αλβανός Π/Θ κ. Rama, σε συνδιάσκεψη με τίτλο: «Δελτίο Ταυτότητας, η ασφάλειά
σας για της ηλεκτρονικές υπηρεσίες». Ο κ. Rama δήλωσε ότι σύντομα αναμένεται να ξεκινήσει η
ψηφιοποίηση ενός μεγάλου αριθμού υπηρεσιών, καθώς και η ψηφιοποίηση των ακίνητων περιουσιών.
Στη ίδια συνδιάσκεψη, ο ΥΠΕΣ κ. S. Tahiri, ανέφερε ότι το 2015 θα ψηφιοποιηθούν υπηρεσίες στα
αστυνομικά τμήματα, γεγονός που θα αυξήσει την ασφάλεια των ηλεκτρικών υπηρεσιών, καθώς και
την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. Ο Α/ΥΠΕΣ έκανε λόγο και για καινούρια διαβατήρια και
ταυτότητες, στα οποία θα προστεθούν νέα στοιχεία ασφάλειας, ενώ ανέφερε ότι θα συνεχιστεί η χρήση
των παλιών. Επίσης, ο κ. Tahiri αναφέρθηκε στο σύστημα Ε-Gate, το οποίο θα τοποθετηθεί στους
συνοριακούς σταθμούς παρέχοντας δυνατότητα εξακρίβωσης στοιχείων σε 20 λεπτά. Στη συγκεκριμένη
συνδιάσκεψή μετείχε και η Υπουργός Καινοτομίας κα Μ. Harito, η οποία στην ομιλία της ενημέρωσε ότι
οι καινούριες ηλεκτρονικές ταυτότητες θα βρίσκονται στα χέρια των πολιτών από τον Ιανουάριο του
2015.
21η Διεθνής Έκθεση Τιράνων (Τίρανα, 22 - 26 Νοεμβρίου 2014)
Η Kliκ Expro Group διοργανώνει την 21η Διεθνή Έκθεση Τιράνων (Tirana International Fair), η οποία θα
λάβει χώρα στις 22 - 26 Νοεμβρίου 2014 στο «Palace of Congress». Στο πλαίσιο της εν λόγω Έκθεσης,
πρόκειται να πραγματοποιηθούν παράλληλες εκδηλώσεις όπως, συζητήσεις, στρογγυλές τράπεζες,
επιχειρηματικές συναντήσεις (B2B, B2C, B2G).

2. Η αλβανική οικονομία
Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Αλβανία
Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία, που δημοσίευσε η Τράπεζα της Αλβανίας, το ύψος του
αποθέματος ΑΞΕ (FDI stock) στην Αλβανία το 2013 έφτασε τα € 4,2 δισ., σημειώνοντας αύξηση 8% σε
σχέση με το 2012, ενώ την ίδια περίοδο οι εισροές ΑΞΕ έφτασαν τα € 944,76 εκ. καταγράφοντας
αύξηση 42% σε σχέση με το 2012.
Η Ελλάδα αποτελεί τον βασικότερο ξένο επενδυτή στην Αλβανία, καταλαμβάνοντας σταθερά τη πρώτη
θέση, από το 2007 έως το 2013, με εξαίρεση το 2011. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία του 2013, η
χώρα μας κατέχει το 26% του συνόλου των αποθεμάτων ΑΞΕ (stock) στην Αλβανία. Για την ίδια
περίοδο άλλες χώρες με σημαντικά ποσοστά επί των συνόλου των ΑΞΕ (stock) είναι ο Καναδάς (19%),
η Ιταλία (12%), η Αυστρία (10%), η Ολλανδία (9%), και η Τουρκία (9%). (βλ. περισσότερα στο:
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=41739).
Ανεργία – β’ τρίμηνο 2014
Σύμφωνα με έρευνα της INSTAT, το ποσοστό ανεργίας για τον πληθυσμό ηλικίας 15-64 ετών είναι
17,7%. Το ποσοστό ανεργίας των ανδρών είναι υψηλότερο από το ποσοστό ανεργίας των γυναικών για
αυτή την ηλικιακή ομάδα με ποσοστά 19,8% και 14,7%, αντίστοιχα. Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο
του 2014, το ποσοστό ανεργίας των ανδρών έχει παραμείνει σχεδόν ίδιο, ενώ για τις γυναίκες υπάρχει
μείωση κατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες. Το ποσοστό ανεργίας των ατόμων με γενική δευτεροβάθμια
εκπαίδευση είναι 25,1% ή 7,5 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο. Το ποσοστό
ανεργίας για τα άτομα με πανεπιστημιακή μόρφωση είναι 16,1%, ενώ για τα άτομα επαγγελματικού
λυκείου και με 8/9-ετή φοίτηση στο σχολείο είναι 15%. Κατά το β’ τρίμηνο του 2014, το ποσοστό
ανεργίας των νέων (ηλικίας 15-29 ετών) είναι 33,5%. Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, το
ποσοστό ανεργίας των νέων έχει αυξηθεί κατά 3,3 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ σε σύγκριση με πριν από
ένα χρόνο η αύξηση είναι 7,1%. Το ποσοστό ανεργίας για τον πληθυσμό ηλικίας 30-64 ετών είναι
12,8% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2014. Για αυτή την ηλικιακή ομάδα σημειώνεται μείωση του
ποσοστού ανεργίας σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά εξακολουθεί το ποσοστό να παραμένει
στα ίδια επίπεδα του έτους 2013.
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Δημογραφικά Στατιστικά – β’ τρίμηνο 2014
Τα δημογραφικά στατιστικά στοιχεία του δευτέρου τριμήνου του 2014, σύμφωνα με την INSTAT,
δείχνουν ότι η φυσική αύξηση του πληθυσμού (γεννήσεις - θάνατοι) είναι 2% χαμηλότερη σε σύγκριση
με το δεύτερο τρίμηνο του 2013. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση του αριθμού των
θανάτων κατά 1,3%, ενώ αριθμός των γεννήσεων παρουσιάζει μια πολύ μικρή μείωση. Επίσης, όσον
αφορά στους γάμους, σημειώνεται μείωση του αριθμού κατά 3%, σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο
του 2013.
Δείκτης τιμών καταναλωτή – β’ τρίμηνο 2014
Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2014 έφτασε το 117,5% με περίοδο βάσης
το Δεκέμβρη 2007. Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2013 σημειώθηκε αύξηση του δείκτη κατά
1,6%. Για την αύξηση, σε σύγκριση με τις τιμές του δεύτερου τριμήνου του 2013, συνέβαλλαν κυρίως τα
"Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά» κατά 0,78 ποσοστιαίες μονάδες. Οι τιμές της ομάδας των "αγαθών
και διαφόρων υπηρεσιών" συνέβαλλαν με 0,44 ποσοστιαίες μονάδες και ακολούθησαν η ομάδα
"Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο και άλλα καύσιμα» από 0,27 ποσοστιαίες μονάδες, η
ομάδα «Αλκοολούχα ποτά και καπνός" κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες, κ.λπ. Χαμηλές τιμές
παρουσίασε η ομάδα της "Υγείας" που συνέβαλε με -0,18 ποσοστιαίες μονάδες, και ακολούθησαν η
ομάδα της "Ένδυσης και υπόδησης" από -0,13 ποσοστιαίες μονάδες, η ομάδα των "οικιακών Επίπλων
αγαθών και συντήρησης" από -0,08 ποσοστιαίες μονάδες, η ομάδα της "Επικοινωνίας" από -0,03
ποσοστιαίες μονάδες, κλπ
Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Αλβανίας
Σύμφωνα με την Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Αλβανίας (ΤτΑ), η Αλβανική
Οικονομία παρουσίασε βελτίωση, κατά το πρώτο μισό του τρέχοντος έτους. Σημειώθηκε διευρυμένη
οικονομική δραστηριότητα, λόγω της ανόδου της ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων, και
υποστηρίχθηκε από ένα συνδυασμό μακροοικονομικών πολιτικών. Κατά το α’ εξάμηνο του έτους, η
απόδοση της οικονομίας, σε γενικές γραμμές, ήταν σύμφωνη με τις προβλέψεις της ΤτΑ. Ωστόσο, οι
επιδόσεις του πληθωρισμού εμφάνισαν χειροτέρευση από τα αναμενόμενα. Η ΤτΑ αναμένει ότι οι
τάσεις που σημειώνονται στο α’ εξάμηνο να συνεχιστούν το β’ εξάμηνο του 2014 και το επόμενο έτος. Η
Οικονομική ανάπτυξη θα συνεχίσει να βελτιώνεται και να διατηρήσει περαιτέρω θετικές τιμές, και να
συμβάλει στην σταδιακή επιστροφή του πληθωρισμού εντός στόχου, εντός του μεσοπρόθεσμου
ορίζοντα που προβλέπεται από το Μηχανισμό Μετάδοσης Νομισματικής Πολιτικής.
Λιανικό εμπόριο – β’ Τρίμηνο 2014
Κατά το β’ τρίμηνο του 2014, ο δείκτης του κύκλου εργασιών του λιανικού εμπορίου, καταγράφεται
υψηλότερος κατά 4,2%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Εάν δεν
υπολογισθούν οι λιανικές πωλήσεις καυσίμων κίνησης, ο δείκτης αυτός παρουσιάζει αύξηση 4,3% σε
σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο του 2014. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, για την ομάδα των
«Τροφίμων, Ποτών και Καπνού σε εξειδικευμένα και μη ειδικευμένα καταστήματα», ο δείκτη κύκλου
εργασιών αυξήθηκε 16,9%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους,
προσφέροντας τη μεγαλύτερη συμβολή στον όγκο του δείκτη κύκλου εργασιών του λιανικού εμπορίου.
Όσο για την ομάδα των «Μη διατροφικών προϊόντων σε εξειδικευμένα και μη ειδικευμένα
καταστήματα», χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι λιανικές πωλήσεις καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα
καταστήματα, η τιμή του δείκτη κύκλου εργασιών, αυξήθηκε 2,4%, σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο του
προηγούμενου έτους. Για την ομάδα «Λιανικής πώλησης καυσίμων αυτοκινήτων σε ειδικευμένα
καταστήματα», ο δείκτης κύκλου εργασιών αυξήθηκε κατά 4,0%, σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο του
προηγούμενου έτους, και 10,6% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.
Αναθεώρηση προϋπολογισμού του 2014
Στο πλαίσιο της αναθεώρησης του προϋπολογισμού του 2014, για πρώτη φορά ο προϋπολογισμός δεν
εστιάζεται στη μείωση δαπανών και δίνει προτεραιότητα στις δημόσιες επενδύσεις. Η αύξηση του
επενδύσεων βασίζεται στις πολύ καλές δημοσιονομικές επιδόσεις που πραγματοποιήθηκαν, κατά τους
πρώτους οκτώ μήνες του έτους, γεγονός που έδωσε τη δυνατότητα και τα μέσα για την αύξηση του
επενδυτικού πλάνου της κυβέρνησης, με εσωτερική χρηματοδότηση. Διορθώσεις έγιναν, επίσης, και για
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έργα που χρηματοδοτούνται με ξένα κεφάλαια, σύμφωνα με την πρόοδο των έργων, και με βάση τις
συστάσεις των εκθέσεων παρακολούθησης, οι οποίες έχουν ήδη γίνει ένα βασικό στοιχείο για την
βελτίωση της διαχείρισης των δημόσιων επενδύσεων γενικά. Τα έργα που χρηματοδοτούνται με
εγχώριους πόρους αυξήθηκαν από 27,8 δισ. λεκ σε 36,9 δισ. λεκ, με μια καθαρή αύξηση των 9.100
εκατ. λεκ. Προτεραιότητα δόθηκε σε τομείς που εναρμονίζονται με τις βασικές προτεραιότητες των
Υπουργείων για την επίτευξη τομεακών στόχων. Οι επενδύσεις αυξήθηκαν στους εξής τομείς: υποδομές,
υγεία, εκπαίδευση και κοινωνική ευημερία. Ο Α/Υπουργός Οικονομικών κ. S. Cani, σε παρουσίαση του
σχεδίου προϋπολογισμού στη Βουλή, δήλωσε ότι οι βασικοί στόχοι της κυβέρνησης για το 2015 είναι
τέσσερις: η οικονομική ανάπτυξη, η μείωση του δημόσιου χρέους και η μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό
και στον ενεργειακό τομέα.
Εξωτερικό εμπόριο – Αύγουστος 2014
Τον Αύγουστο του 2014, η αξία των εξαγωγών ήταν 19 δισ. λεκ, σημειώνοντας αύξηση 2,3% σε
σύγκριση με τον Αύγουστο του 2013 και μείωση κατά 18,9% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2014.
Συγκρίνοντας την περίοδο 8 μηνών του 2014, με την αντίστοιχη περίοδο του 2013
οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 6,97% και οι εισαγωγές κατά 7,87%. Τον Αύγουστο, το έλλειμμα του
εμπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε κατά 7,13% σε σύγκριση με το 2013. Η διεύρυνση του εμπορικού
ελλείμματος είναι αποτέλεσμα της μεγαλύτερης αύξησης των εισαγωγών σε σχέση με τις εξαγωγές. Η
μεγαλύτερη ετήσια αύξηση των εξαγωγών παρατηρείται στις ομάδες: «Μηχανήματα, εξοπλισμός και
ανταλλακτικά» 33,74%, "προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας και υποδηματοποιίας» 23,63% και «υλικά
κατασκευής και μέταλλα» 20,57%. Η μεγαλύτερη ετήσια μείωση στις εξαγωγές σημειώνεται στην ομάδα
«Ορυκτά, καύσιμα, ηλεκτρικό ρεύμα» 15,48% και «Δέρματα και τεχνουργήματα» 11,38%. Η μεγαλύτερη
ετήσια αύξηση των εισαγωγών παρατηρείται στις ομάδες: «Δέρμα και τεχνουργήματα» κατά 29,98%,
"Προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας και υποδηματοποιίας» με 12,78% και "Ορυκτά, καύσιμα και ηλεκτρική
ενέργεια» κατά 12,48%. Η μεγαλύτερη ετήσια μείωση των εισαγωγών εμφανίζετε στην ομάδα "
Κατασκευές από ξύλο και προϊόντα από χαρτί» 13,49%. Το εμπόριο με τις χώρες της ΕΕ αποτελεί το
64,2% του συνολικού εμπορίου. Οι κύριοι εμπορικοί εταίροι παραμένουν η Ιταλία (29,5%), την Ελλάδα
(9,3%), η Κίνα (6,7%) και Γερμανία (6,7%). Ειδικώτερα, όσον αφορά στις εξαγωγές με εμπορικούς
εταίρους μείωση παρατηρείτε με την Κίνα 41,58%, τη Γερμανία 25,89% και την Αυστρία κατά 36,54%.
Η μεγαλύτερη αύξηση των εξαγωγών κατεγράφη με τη Ρωσία κατά 412,5%.
Αύξηση παρουσίασαν τα τελωνειακά έσοδα το τελευταίο 12/μηνο
Στα 18,9 δισ. λεκ ανέρχεται η αύξηση των τελωνειακών εσόδων κατά το τελευταίο έτος. Συγκεκριμένα,
από 133,4 δισ. λεκ, την περίοδο Σεπτεμβρίου 2012-2013, ανήλθαν σε 152,3 δισ. την περίοδο
Σεπτεμβρίου 2013-2014. Σημαντικό τμήμα των εσόδων προήλθε από τον ειδικό φόρο (excise tax), ο
οποίος κατά την ίδια περίοδο αυξήθηκε κατά 27%, αποφέροντας στον κρατικό προϋπολογισμό 8,9 δισ.
λεκ περισσότερα.
Tελωνειακά έσοδα – Αύγουστος 2014
Τον Αύγουστο του 2014, το τελωνειακά έσοδα αυξήθηκαν κατά 60,29% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο
και κατά 16,18% σε σύγκριση με τον Ιούλιο τ.ε.. Για το μήνα Αύγουστο εισπράχθηκε το 97,9% του
στόχου, το οποίο είναι κάτω από το προγραμματισμένο επίπεδο, κατά 313 εκατ. λεκ. Τα έσοδα
αυξήθηκαν κατά 18,1% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πριν από ένα χρόνο. Τα έσοδα προοδευτικά
μέχρι το μήνα Αύγουστο 2014, ήταν αυξημένα κατά 11,35% σε σύγκριση με το έτος 2013 και
υπολείπονται κατά από 1.580 εκατ. λεκ από τις προβλέψεις, ενώ ο στόχο επιτευχθεί κατά το 98,4%.
Αναβάθμιση της Αλβανίας από Standard and Poor’s
Η αλβανική οικονομία αναβαθμίσθηκε από «σταθερή» σε «θετική», από τον Οίκο Αξιολόγησης
Standard and Poor’s (S&P), ο οποίος εκτιμά ότι μέχρι το 2017, θα συρρικνωθεί το έλλειμμα στο 2% του
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, και ανέφερε ως λόγους για την αναβάθμιση τις προσπάθειες
διαρθρωτικής μεταρρύθμισης, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και
του κράτους δικαίου. Παρόλα αυτά, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο Οίκο Αξιολόγησης, η διαφθορά και τα
προβλήματα στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, συνεχίζουν να επηρεάζουν αρνητικά το επιχειρηματικό κλίμα
και να αποθαρρύνουν τους ξένους επενδυτές.
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Αυξήσεις φόρων προβλέπει το νέο οικονομικό πακέτο της κυβέρνησης
Εκτός από την αύξηση στα καύσιμα, το νέο οικονομικό πακέτο που συζητά η κυβέρνηση προβλέπει
αύξηση των τελών κυκλοφορίας, αύξηση του φόρου στα μερίσματα, αύξηση του φόρου στις μισθώσεις,
ενώ η τιμή του πετρελαίου και της βενζίνης αναμένεται να ξεπεράσει τα 200 λεκ / λίτρο.
Doing Business 2015: Η Αλβανία κάνει άλμα στην παγκόσμια κατάταξη
Η νέα έκθεση «Doing Business 2015» της Παγκόσμιας Τράπεζας, διαπίστωσε ότι η Αλβανία βελτίωσε
την κατάταξή της, κατά 40 θέσεις, φτάνοντας στην 68η από την 108η θέση την οποία κατείχε πριν από
ένα χρόνο, σε σύνολο 189 χωρών, εξ’ αιτίας των θεσμικών μεταρρυθμίσεων και της προόδου στο
επιχειρηματικό περιβάλλον. Η ετήσια έκθεση βασίζεται στην ανάλυση παραμέτρων και τις επιδόσεις σε
διάφορους τομείς, όπως τη βελτίωση των κανονιστικών διαδικασιών, την ενίσχυση του φορέων που
εργάζονται για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και των επιχειρήσεων και το γενικό
επιχειρηματικό κλίμα. Η Αλβανία έχει βελτιώσει τρεις τομείς στο πλαίσιο της θεσμικής μεταρρύθμισης
για τις επιχειρήσεις: την έναρξη μιας νέας επιχείρησης, την έκδοση των οικοδομικών αδειών, καθώς και
καταγραφή της ακίνητης περιουσίας. Το επιχειρηματικό κλίμα στην Αλβανία βελτιώθηκε κατά 6,3
μονάδες, σύμφωνα με την έκθεση. Ωστόσο, η Αλβανία αποδυνάμωσε την ασφάλεια του συστήματος
συναλλαγών, και οι τροποποιήσεις που έγιναν στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο (Securing Charges
Law), δεν βελτίωσαν την κατάσταση στον τομέα αυτό. Επίσης, έκανε την πληρωμή φόρων πιο
δαπανηρή για τις επιχειρήσεις με την αύξηση του φορολογικού συντελεστή εισοδήματος.

3. Ευρωπαϊκή προοπτική
Οι ΥΠΕΞ των Δυτικών Βαλκανίων, στη συνάντηση στη Νέα Υόρκη
Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Ditmir Μπουσάτι παρακολούθησε τη συνάντηση των Υπουργών
Εξωτερικών των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη και
συμμετείχαν η Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η ΠΓΔΜ, η Σερβία, το Κοσσυφοπέδιο και το
Μαυροβούνιο. Η συνάντηση ήταν μέρος της «Πρωτοβουλίας Ενισχυμένης Συνεργασίας στο πλαίσιο
της Διαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης», μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 10
Ιουλίου τ.ε. στο Κοτόρ. Εκτός από τους υπουργούς Εξωτερικών των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων,
στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν, επίσης, ο Επίτροπος για τη Διεύρυνση, κ. Στέφαν Φούλε, καθώς και
η Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, κ. Federica Mogherini, η οποία θα είναι η επικεφαλής της
εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ. Η συνάντηση επικεντρώθηκε στη συνεργασία των χωρών της περιοχής
στον τομέα των υποδομών και της ενέργειας, μετά τη διάσκεψη του Βερολίνου. Αυτές οι άτυπες
συναντήσεις στοχεύουν στη δημιουργία ενός μηχανισμού συντονισμού για τις έξι περιφερειακές χώρες
που συμμετέχουν στη Διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Η διεύρυνση θα «παγώσει» για πέντε χρόνια
Σύμφωνα με δηλώσεις του νέου Επίτροπου για θέματα Διεύρυνσης κ. Johanes Hahn στην Βιέννη, η
διαδικασία περαιτέρω διεύρυνσης της ΕΕ με νέα μέλη θα πρέπει να «παγώσει» για τα πέντε επόμενα
χρόνια, προκειμένου οι προς ένταξη χώρες να προετοιμασθούν και να εστιάσουν στις απαραίτητες
μεταρρυθμίσεις και να εκπληρώσουν τις προτεραιότητες που απαιτούνται. Σύμφωνα με τον αλβανικό
τύπο, η Αλβανία έχασε χιλιάδες εκατ. ευρώ από κονδύλια της ΕΕ, εξ’ αιτίας της προβληματικής
διαχείρισης και της καθυστέρησης εφαρμογής των προγραμμάτων. Το συγκεκριμένο γεγονός
επιβεβαιώνεται από τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τα οποία, για την
περίοδο 2007-2012, η ΕΕ είχε προσφέρει 430 εκατ. ευρώ για την χώρα, από τα οποία η Αλβανία
μπόρεσε να χρησιμοποιήσει μόνο το 39% του ποσού.
Έκθεση Προόδου της Αλβανίας από την ΕΕ
Στις 8 Οκτωβρίου τ.έ., δόθηκε στη δημοσιότητα η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
Αλβανία, μετά τη λήψη του καθεστώτος της υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην Ε.Ε. Το πλήρες
κείμενο της Έκθεσης Προόδου για την Αλβανία, είναι διαθέσιμο στο ακόλουθο σύνδεσμο:
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-albania-progress-report_en.pdf
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4. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
Αλβανία – Ιταλία, «Συνεργασία για την Ευρώπη» (21-22/10/2014)
Διήμερο συνέδριο, με τίτλο «Αλβανία–Ιταλία, Συνεργασία για την Ευρώπη», πραγματοποιήθηκε στα
Τίρανα, με πρωτοβουλία της εδώ Ιταλικής Πρεσβείας. Η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου εστιάσθηκε σε
οικονομικά και ακαδημαϊκά θέματα, ενώ κεντρικός ομιλητής ήταν ο πρώην Π/Θ της Ιταλίας και πρώην
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθηγητής κ. Romano Prodi, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα « Η
Ευρώπη και το Μέλλον: Ανοικτές ή κλειστές πόρτες;». Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο κ. Prondi
έκανε την εκτίμηση ότι η Αλβανία θα πρέπει να ενταχθεί στην ΕΕ, πριν το 2020 και ανέφερε ότι είναι
σκόπιμο να επιταχυνθεί η διαδικασία ολοκλήρωσης για όλες τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες.
Ειδικώτερα για την Αλβανία, υποστήριξε ότι είναι αναγκαίο να αμβλυνθούν οι εσωτερικές πολιτικές
διαμάχες και να ενταθεί η συνεργασία για τους τομείς προτεραιότητας, οι οποίοι έχουν τεθεί από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπογράμμισε δε, ότι στην ευρύτερη περιοχή τα εθνικά προβλήματα είναι έντονα,
διότι τα σύνορα δεν δείχνουν τον πληθυσμό μιας χώρας και η λύση θα μπορούσε να είναι η ένταξη
στην ΕΕ.
Αλβανία – Κίνα, Μνημόνιο Συνεργασίας στον τομέα της γεωργίας
Στις 27 Οκτωβρίου τ.ε ο Αλβανός Υπουργός Γεωργίας κ. E. Panariti συνάντησε τον Υφυπουργό
Γεωργίας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, κ. Niu Dun. Το επίκεντρο της συνάντησης ήταν η
εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, κυρίως στον τομέα της γεωργίας. Στο τέλος της
συνάντησης, υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας από τον Κινέζο υφυπουργό και τον Αλβανό ομόλογό
του κ. Jani Babi. Η συμφωνία συνίσταται στην συνεργασία της Αλβανίας και της Κίνας στους τομείς:
υδατοκαλλιέργειας, φυλετική βελτίωση φυτικών και ζωικών ειδών, μεταποίηση γεωργικών προϊόντων,
γεωργικού εξοπλισμού, καθώς και στην ποιότητα και την ασφάλεια των γεωργικών προϊόντων.
26η επέτειος Αλβανο-Γερμανικής συνεργασίας
Εκδήλωση με θέμα «Together towards the EU» οργάνωσε η εδώ γερμανική Πρεσβεία, ενόψει της 26ης
επετείου της αλβανο-γερμανικής συνεργασίας. Ο Π/Θ κ. Rama ευχαρίστησε την Γ/Καγκελάριο κ. Merkel
για τις πρωτοβουλίες για τις χώρες των Βαλκανίων και για τη συμβολή της στην προενταξιακή τους
πορεία στην ΕΕ, ενώ ανέφερε πως: «Η Γερμανία είναι μια μεγάλη χώρα που δεν την βλέπουμε μόνον
ως σημαντικό εταίρο με στρατηγική σημασία για την ανάπτυξη της χώρας, αλλά και ως ηγετική δύναμη
για την πρόοδο όλης της Βαλκανικής». Ο Γ/Πρέβυς κ. Hoffmann ανέφερε ότι, κατά την ως άνω πολυετή
συνεργασία, η Αλβανία έγινε αποδέκτης γερμανικών κεφαλαίων, ύψους περίπου €1 δισ., σε τομείς
συνεργασίας όπως υδροδότηση, ενέργεια, τουρισμός και εκπαίδευση.

5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος
Επιστροφή 134 χιλ Αλβανών μεταναστών
Σύμφωνα με μελέτη της Α/Στατιστικής Υπηρεσίας (INSTAT), σε συνεργασία με τη Διεθνή Οργάνωση
Μετανάστευσης, που δημοσιεύθηκε στο αλβανικό τύπο, 133.544 Αλβανοί μετανάστες υποχρεώθηκαν
να επιστρέψουν στη χώρα τους τα πέντε τελευταία χρόνια, 2009–2013, ενώ οι ρυθμοί επιστροφής,
αυξήθηκαν αρκετά μετά το 2011, εξ’ αιτίας της παγκόσμιας κρίσης και ιδίως της κρίσης στις γειτονικές
χώρες. Το 70,8% επέστρεψε από την Ελλάδα και το 23,7% από την Ιταλία. Η μέση ηλικία των
μεταναστών είναι 38,6 ετών. Το 60% των μεταναστών τα τελευταία χρόνια παραμονής τους στο
εξωτερικό, έστελναν στις οικογένειές τους 200–500 ευρώ, κατά μέσο όρο. Το 60% των
επαναπατρισθέντων εγκαταστάθηκαν στους τόπους κατοικίας τους, ενώ οι υπόλοιποι επέλεξαν μεγάλες
πόλεις όπως Τίρανα, Δυρράχιο, Αυλώνα κ.α. Αρκετοί απ’ αυτούς που επέστρεψαν αποφάσισαν να
ασχοληθούν με τη γεωργία, ενώ άλλοι δημιούργησαν μικρές επιχειρήσεις. Το 1/3 των μεταναστών
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υποστήριξε ότι η επιστροφή τους είναι προσωρινή και σύντομα προγραμματίζουν να μεταναστεύσουν
εκ νέου.
Αλβανία, δεύτερη στα Βαλκάνια σε κρούσματα AIDS
762 άτομα έχουν προσβληθεί από τον ιό του AIDS στην Αλβανία, σύμφωνα με τον τοπικό τύπο,
ποσοστό υψηλό σε σχέση με τον πληθυσμό της χώρας, ενώ μόνο φέτος, σημειώθηκαν τέσσερα
κρούσματα βρεφών τα οποία προβλήθηκαν από τις μητέρες τους. Η Αλβανία κατατάσσεται δεύτερη στα
Βαλκάνια, ως προς τα κρούσματα της ασθένειας αυτής.
Ειδική αστυνομική μονάδα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας
Ο Α/Υπουργός Εσωτερικών κ. S. Tahiri, διέταξε τη δημιουργία μιας νέας αστυνομικής μονάδας, από
104 αστυνομικούς, η οποίοι θα ασχολούνται με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και
τρομοκρατικών πράξεων στην χώρα.
Ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα στον τομέα καταπολέμησης της διαφθοράς & του λαθρεμπορίου
Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Γενική Δ/ντρία Τελωνείων, κα Elisa Spiropali,
πρόοδος σημειώνεται στο τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς και του λαθρεμπορίου.
Συγκεκριμένα, έχουν αυξηθεί σημαντικά οι έλεγχοι, ενώ το τελευταίο 12/μηνο έχουν επιβληθεί 123
πρόστιμα, αυξημένα κατά 117% σε ετήσια βάση, για διάφορές παραβάσεις επιχειρηματιών, οι οποίοι
επεδίωκαν να παραμείνουν στην αγορά βασιζόμενοι στην ατιμωρησία. Εκτιμάται ότι η α/Κυβέρνηση θα
αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα τη διαφθορά στη λειτουργία της Τελωνειακής Υπηρεσίας με την
υιοθέτηση Κώδικα Δεοντολογίας, την πλήρη εφαρμογή του Νόμου για τη δημόσια Διοίκηση, την
καθιέρωση εσωτερικών επιθεωρήσεων και θέσπιση διαδικασιών, τη διαρκή επιμόρφωση του
ανθρώπινου δυναμικού και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.
H έδρα της Γραμματείας του Ταμείου Δυτικών Βαλκανίων στην Αλβανία
Ο Α/ΥΠΕΞ κ Bushati συμμετείχε στη συνεδρίαση των ΥΠΕΞ της Ομάδας χωρών Visegrad και των
χώρων των Δυτικών Βαλκανίων, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Μπρατισλάβα. Οι συζητήσεις
επικεντρώθηκαν σε τρία θέματα: κράτος δικαίου, χρηστή διακυβέρνηση και διαφάνεια, και
περιφερειακή συνεργασία. O κ. Bushati ανέφερε τη συμβολή της αλβανικής πλευράς στο συνέδριο του
Βερολίνου, καθώς και στη διαδικασία μετά από αυτό, όπου στόχος ήταν η βελτίωση των
περιφερειακών υποδομών, καθώς και η αύξηση των ανταλλαγών και η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ
των εθνών. Σημείωσε ότι αυτές είναι μερικές από τις προτεραιότητες της αλβανικής Προεδρίας της
SEECP φέτος. Από πλευράς τους τα μέλη της Ομάδας Visegrad και των χώρων των Δυτικών
Βαλκανίων χαιρέτισαν την απόφαση για τον καθορισμό της έδρας της Γραμματείας του Ταμείου
Δυτικών Βαλκανίων στην Αλβανία.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Συμπληρωματικά, σας ενημερώνουμε ότι στοιχεία για την κατάσταση της αλβανικής Οικονομίας και την
ανάπτυξη των Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων Ελλάδος – Αλβανίας μπορείτε να αναζητήσετε
στην επικαιροποιημένη ετήσια Έκθεση 2013 του Γραφείου ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδος στα
Τίρανα, η οποία έχει αναρτηθεί στην ακόλουθη θέση:
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=42042
Η Προϊσταμένη
Παγώνα Λάρδα
Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄
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