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1. Επιχειρηματική δραστηριότητα
1.1 Ενέργεια και Ορυκτά
Η Petromanas πουλάει τα περιουσιακά της στοιχεία στην Αλβανία στη Shell
Η εταιρεία Petromanas Energy Inc, μια μικρή καναδική εταιρεία, πούλησε όλα τα περιουσιακά της στοιχεία
στην Αλβανία στο τοπικό υποκατάστημα της Shell για 45 εκατ. $ ΗΠΑ. Το ενδιαφέρον της Shell τράβηξαν τα
αποτελέσματα των εξορύξεων στο πεδίο Shpiragu στη νότιο Αλβανία. Αρχικά η Shell, το 2012, είχε προβεί σε
αγορά του 50% των μετοχών και το 2013, αύξησε τη συμμετοχή της στο 75%. Μετά την ανακάλυψη ελαφρού
πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Shpiragu, η Shell συμφώνησε στην αγορά και του υπόλοπου ποσοστού
της εταιρείας. Σύμφωνα με τον Α/Υπουργό Ενέργειας, κ. Gjiknuri, η Shell δίνει ψήφο εμπιστοσύνης σε μία
περίοδο χαμηλών διεθνών τιμών, αναδεικνύοντας την προοπτική του αλβανικού τομέα υδρογονανθράκων.
Βελτίωση υδρολογικής κατάστασης ποταμού Δρίνου
Σύμφωνα με ανακοίνωση της KESH, της Αλβανικής Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, η στάθμη του ύδατος στο
φράγμα του ποταμού Δρίνου βελτιώθηκε σημαντικά, μετά τις βροχοπτώσεις του Φεβρουαρίου τ.έ. Τα
αποθέματα ενέργειας εκτιμώνται σε περίπου 1.153,4 GWh. Επί του παρόντος, το επίπεδο στο φράγμα του
Υδροηλεκτρικού Σταθμού Fierze ανέρχεται σε 290,74 m και η τροφοδοσία σε 500 m³ / sec. Στο Koman, το
επίπεδο είναι 172,18 m και η τροφοδοσία 200 m³ / sec και στο V.Dejes, το επίπεδο είναι 75,05 m και η
τροφοδοσία 90 m³ / sec. Η KESH έχει προβεί σε πώληση της πλεονάζουσας ενέργειας, δημιουργώντας
πρόσθετα έσοδα περίπου 1 εκατ. €. Η σταθμισμένη μέση τιμή για την ποσότητα που πωλήθηκε στο διάστημα
13-20 Φεβρουαρίου ανήλθε σε περίπου 24,7 €/MWh.
Ηλεκτρική ενέργεια από βιομάζα
Στο πλαίσιο των προσπαθειών της Α/Κυβέρνησης για διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας της χώρας,
προωθείται νομοσχέδιο για την αλλαγή χρήσης γης στην Κορυτσά, που αφορούν περίπου 288 εκτάρια του
πρώην έλους του Maliq. Βάσει γεωλογικών ερευνών, το πρώην έλος στο Maliq περιέχει σημαντικές ποσότητες
τύρφης, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω καύσης.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, υπάρχει ενδιαφέρον για κατασκευή εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
για τη θέρμανση θερμοκηπίων στην Κορυτσά.

1.2 Κλάδος κατασκευών και Real Estate
Άνοδος Δείκτη Εμπιστοσύνης στον κατασκευαστικό τομέα, δ΄ τρίμηνο 2015
Κατά το δ΄ τρίμηνο 2015, ο δείκτης εμπιστοσύνης στον κατασκευαστικό τομέα συνέχισε να καταγράφει
βελτίωση, αυξανόμενος κατά 6,8 π.μ., σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Ο Δείκτης Εμπιστοσύνης
βρίσκεται 2,5 π.μ. πάνω από τον μακροχρόνιο μέσο όρο. Βελτίωση κατέγραψαν και οι τρεις συνιστώσες του
δείκτη, ήτοι η ζήτηση (+9,7 π.μ.), η παραγωγή (+6 π.μ.) και η απασχόληση (+4,8 π.μ.). Οι επιχειρήσεις του
κατασκευαστικού τομέα αξιολογούν θετικά την οικονομική κατάσταση στην Αλβανία και την γενική κατάσταση
του επιχειρηματικού κόσμου και εκτιμούν ότι η βελτίωση θα συνεχισθεί και το α΄ τρίμηνο 2016. Από την άλλη
πλευρά, οι κύριοι παράγοντες που περιορίζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα των κατασκευαστικών είναι
η διαφθορά και το νομικό και θεσμικό πλαίσιο. Οι εταιρείες αναφέρουν, ακόμη, πτωτική τάση των τιμών
παραγωγού στον τομέα. Σημειώνεται, όμως, ότι παρόλο που η εμπιστοσύνη στον τομέα και η παραγωγή
βελτιώνεται, το ποσοστό αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Κατά το
δ΄ τρίμηνο 2015, οι επιχειρήσεις χρησιμοποίησαν, κατά μέσο όρο, 60% της παραγωγικής δυναμικότητάς τους,
η οποία βρίσκεται 4,4 π.μ. χαμηλότερα από τον ιστορικό μέσο όρο.
Πτώση τιμών κατοικιών, δ΄ τρίμηνο 2015
Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας, ο δείκτης τιμών κατοικιών κατέγραψε, κατά το δ΄ τρίμηνο
2015, μείωση -4,8%, μετά από διαδοχικές αυξήσεις κατά το β΄ και γ΄ τρίμηνο κατά 2,3% και 5,4% αντίστοιχα,
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Τιράνων
Ενημερωτικό Δελτίο Φεβρουαρίου 2016
Σελίδα 3 από 15

σε σύγκριση με τις αντίστοιχες περιόδους του 2014. Παρομοίως, ο δείκτης ενοικίασης κατοικιών κατέγραψε
μείωση -14,8% κατά το δ΄ τρίμηνο 2015, μετά από αύξηση 7,7% κατά το γ΄ τρίμηνο 2015. Γενικά, κατά το 2015,
οι τιμές στην αγορά κατοικιών επηρεάστηκαν από την βελτίωση της συνολικής ζήτησης, ως αποτέλεσμα της
ανάκαμψης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και της πιστωτικής επέκτασης. Από την πλευρά των
επιχειρήσεων, ο κατασκευαστικός τομέας σημείωσε ελαφρά αύξηση της ζήτησης κατά το 2015. Από την
πλευρά των τραπεζών, η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια ήταν σημαντικά υψηλότερη το 2015.

1.3 Τραπεζικός & Ασφαλιστικός Τομέας
Συνεργασία Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου και Αλβανικής Ένωσης Τραπεζών για την παροχή
επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Αλβανία
Στις 8 & 9 Φεβρουαρίου 2016, πραγματοποιήθηκε, στα Τίρανα, σεμινάριο επαγγελματικής εκπαίδευσης με
θέμα «Έλεγχος και Πρόληψη της Απάτης», το οποίο παρακολούθησαν 22 στελέχη του τραπεζικού τομέα της
Αλβανίας. Τo σεμινάριο, το οποίο συνδιοργανώθηκε από το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ) της
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και την Αλβανική Ένωση Τραπεζών (ΑΑΒ), ήταν το πρώτο βήμα της νέας
εκπαιδευτικής συνεργασίας των δύο φορέων και επικεντρώθηκε στην ανάλυση σχημάτων απάτης που
απασχολούν τις επιχειρήσεις διεθνώς, σε θέματα και τεχνικές που αφορούν τον εντοπισμό της και τη
διαχείριση του κινδύνου της απάτης, αλλά και όλες τις πρακτικές πρόληψης της απάτης. Το σεμινάριο και ο
εκπαιδευτής του ΕΤΙ κ. Κ. Π. Τριανταφυλλίδης, CIA, CFSA, CCSA, CFE έλαβαν άριστη αξιολόγηση από τους
συμμετέχοντες. Το ΕΤΙ και η ΑΑΒ σχεδιάζουν, ήδη, την επέκταση της συνεργασίας τους, με την παροχή
εκπαιδεύσεων και για άλλα αντικείμενα του χρηματοπιστωτικού τομέα. Περισσότερες πληροφορίες για το
Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ) είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο www.hba.gr/eti.
Αγορά επενδυτικών ταμείων (31.12.2015)
Σύμφωνα με την Α/Χρηματοοικονομική Αρχή Εποπτείας (AMF), το έτος 2015, στην αλβανική αγορά
δραστηριοποιήθηκαν δύο (2) επενδυτικά ταμεία, το “Raiffeisen Prestige” και το “Raiffeisen Invest Euro”. Η
καθαρή αξία του ενεργητικού τους, την 31.12.2015, ανήλθε σε 66,99 δισ. Λεκ, σημειώνοντας αύξηση 5,10% σε
σχέση με την 31.12.2014. Η αγορά κυριαρχείται από επενδύσεις σε κρατικά ομόλογα, που αντιπροσωπεύουν
το 69,55% του ενεργητικού, κατά 4,48% μειωμένα σε σχέση με την 31.12.2014. Ο αριθμός των επενδυτών
ανέρχονται σε 32.149.
Πορεία της αλβανικής ασφαλιστικής αγοράς (Ιανουάριος 2016)
Σύμφωνα με την Α/Χρηματοοικονομική Αρχή Εποπτείας (AMF), κατά τον Ιανουάριο 2016, η ασφαλιστική αγορά
ανήλθε σε 1,021 δισ. Λεκ (περίπου 7,4 εκατ. €), σημειώνοντας μείωση -13,85% σε σχέση με την αντίστοιχη
περίοδο του 2015. Ο αριθμός των συμβολαίων ανήλθε σε 72.134, καταγράφοντας μείωση -3,05%, σε σχέση με
τον Ιανουάριο 2015. Η αγορά συνεχίζει να κυριαρχείται από ασφαλίσεις άλλες εκτός των ασφαλειών ζωής, των
οποίων το μερίδιο ανέρχεται σε 90,94% του συνολικού όγκου ασφαλίστρων. Οι ασφάλειες ζωής κατέχουν
μερίδιο 9,06%. Η υποχρεωτική ασφάλιση αντιστοιχεί στο 59,69% και η προαιρετική σε 40,31%. Οι πληρωμές
των απαιτήσεων αυξήθηκαν κατά 18,72%, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2015, φθάνοντας στα 260 εκατ. Λεκ
(περίπου 1,9 εκατ. €). Η πλειονότητα των απαιτήσεων, ήτοι 60,51% (157 εκατ. Λεκ ή περίπου 1,14 εκατ. €),
αφορούσε στην ασφάλιση οχημάτων. Τα ασφάλιστρα για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων ανήλθαν στα
610 εκατ. Λεκ (περίπου 4,4 εκατ. €), καταγράφοντας μείωση -7,50% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2015. Τα
ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα στην εγχώρια ασφάλιση αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων MTPL (Motor
Third Party Liability) μειώθηκαν κατά -10,10% και ο αριθμός των συμβολαίων -9,36%. Τα ακαθάριστα
εγγεγραμμένα ασφάλιστρα στη διασυνοριακή ασφάλιση μειώθηκαν κατά -24,04%, όπως και ο αριθμός των
συμβολαίων κατά -12,95%. Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα στην πράσινη κάρτα αυξήθηκαν κατά
10,41% και ο αριθμός των συμβολαίων κατά 15,93%. Όσον αφορά στην προαιρετική ασφάλιση, τα
ασφάλιστρα ανήλθαν σε 412 εκατ. Λεκ (περίπου 2,98 εκατ. €), καταγράφοντας πτώση -20,43% σε σχέση με
τον Ιανουάριο 2015, ενώ τα υπογεγραμμένα συμβόλαια σημείωσαν άνοδο 0,14%. Η προαιρετική ασφάλιση
που δεν αφορά σε ασφάλεια ζωής σημείωσε μείωση -25,23%. Το μεγαλύτερο μερίδιο απολαμβάνουν οι
ασφάλειες πυρός και άλλων ζημιών στην ακίνητη περιουσία, με 57,48%, ακολουθούμενες από τις ασφάλειες
γενικής αστικής ευθύνης, με 30,81%. Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα για ασφάλειες πυρός και
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άλλων φυσικών καταστροφών κατέγραψαν μείωση -64,23% και ο αριθμός των συμβολαίων -2,42%. Τα
ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα για ασφάλειες ατυχημάτων και υγείας ανήλθαν σε 106 εκατ. Λεκ
(περίπου 0,77 εκατ. €), σημειώνοντας αύξηση 6,09% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2015. Τα ασφάλιστρα ζωής,
κατά τον Ιανουάριο 2016, ανήλθαν σε 93 εκατ. Λεκ (περίπου 0,67 εκατ. €), καταγράφοντας αύξηση 2,13% σε
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

1.4 Τομέας Μεταφορών
Σεμινάρια από την JV Railcon για το αλβανικό σιδηροδρομικό δίκτυο
Στις 10 και 11 Φεβρουαρίου 2016, πραγματοποιήθηκε από την ελληνική κοινοπραξία JV RAILCON, στο
ξενοδοχείο Tirana International, εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Χρηματο-οικονομική και κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση του συνόλου του αλβανικού σιδηροδρομικού δικτύου», με σκοπό την προώθηση της
πληροφόρησης και τη μεταφορά τεχνογνωσίας προς τις υπηρεσίες του Α/Υπουργείου Μεταφορών και των
Αλβανικών Σιδηροδρόμων επί θεμάτων ιεράρχησης επενδύσεων και ανάλυσης κόστους-οφέλους έργων. Στις
εργασίες του σεμιναρίου συμμετείχαν, επίσης, εκπρόσωποι του Α/Υπουργείου Περιβάλλοντος και του
Α/Υπουργείου Αστικού Σχεδιασμού, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), του
Επενδυτικού Ταμείου Δυτικών Βαλκανίων (WBIF), της Λιμενικής Αρχής Δυρραχίου (DPA) και τοπικοί ιδιώτες
μελετητές, συνεισφέροντας με χρήσιμες ερωτήσεις, διάλογο και τοποθετήσεις στα εκκρεμή ζητήματα της
ανάπτυξης του Αλβανικού σιδηροδρομικού δικτύου. Ένα δεύτερο σεμινάριο, με αντικείμενο τα τεχνικά
χαρακτηριστικά της «Οριστικής μελέτης αναβάθμισης της σιδηροδρομικής γραμμής Τιράνων-Δυρραχίου και
της νέας σιδηροδρομικής σύνδεσης του Διεθνούς Αεροδρομίου Τιράνων», οργανώθηκε, από την JV RAILCON,
στις 22-23 Φεβρουαρίου 2016, στο κτίριο διοίκησης των Αλβανικών Σιδηροδρόμων στο Δυρράχιο, για την
εξέταση ζητημάτων σιδηροδρομικής ασφάλειας, διαλειτουργικότητας, σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών.
Δομή αγοράς οδικών μεταφορών, 2014
Σύμφωνα με τη δομική έρευνα για τις οικονομικές επιχειρήσεις, 2014, που δημοσίευσε η INSTAT, στην
αλβανική αγορά υπάρχουν 4.433 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των οδικών επιβατικών
μεταφορών και 1.265 στις εμπορευματικές οδικές μεταφορές. Οι επιβατικές οδικές μεταφορές καταγράφουν
κύκλο εργασιών 9.496 εκατ. Λεκ (περίπου 67,8 εκατ. €), εκ των οποίων τα 5.277 εκατ. Λεκ (περίπου 37,7 εκατ.
€) προέρχονται από επιχειρήσεις με 1-4 εργαζομένους (4.311 στο σύνολο) και τα 4.219 εκατ. Λεκ ή 30,1 εκατ. €
από επιχειρήσεις με 5 και άνω εργαζομένους (122 στον αριθμό). Το 46,9% του κύκλου εργασιών καταγράφεται
στις αστικές συγκοινωνίες, το 29,7% στις υπεραστικές και 23,4% στις διεθνείς επιβατικές μεταφορές. Οι
εμπορευματικές οδικές μεταφορές καταγράφουν κύκλο εργασιών 13.019 εκατ. Λεκ (περίπου 93 εκατ. €), εκ των
οποίων τα 3.479 εκατ. Λεκ (περίπου 24,9 εκατ. €) προέρχονται από επιχειρήσεις με 1-4 εργαζομένους (1.187
στον αριθμό) και τα 9.540 εκατ. Λεκ ή 68,1 εκατ. € από επιχειρήσεις με 5 και άνω εργαζομένους (78 στον
αριθμό). Το 31,5% του κύκλου εργασιών καταγράφεται στις αστικές μεταφορές, το 20,7% στις υπεραστικές και
47,8% στις διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές.
Πορεία διαπραγματεύσεων για την άρση της αποκλειστικότητας του αεροδρομίου Rinas
Σύμφωνα με δηλώσεις του Α/Υπουργού Οικονομικής Ανάπτυξης, Τουρισμού, Εμπορίου και
Επιχειρηματικότητας, κ. A. Ahmetaj*, ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις με τη γερμανική εταιρεία που
διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Rinas των Τιράνων, αναφορικά με την αποκλειστικότητα των διεθνών πτήσεων.
Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το Rinas θα διατηρήσει την αποκλειστικότητα των διεθνών πτήσεων, αλλά μόνο
σε μία ακτίνα 100 χιλιομέτρων. Ως αποτέλεσμα, η Α/Κυβέρνηση θα μπορέσει να λειτουργήσει, άλλα
περιφερειακά αεροδρόμια για διεθνείς πτήσεις, όπως το αεροδρόμιο στο Kukes και στην Αυλώνα,
επιτυγχάνοντας χαμηλότερες τιμές. Σχετική ενημέρωση δεν υπάρχει, ακόμη, από το αρμόδιο Α/Υπουργείο
Μεταφορών και Υποδομών.
* Μετά τον πρόσφατο ανασχηματισμό, ο κ. Ahmetaj ανέλαβε το Υπουργείο Οικονομικών και τη θέση του στο
Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης, Τουρισμού, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας πήρε η κα Milva Ekonomi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Τιράνων
Ενημερωτικό Δελτίο Φεβρουαρίου 2016
Σελίδα 5 από 15

Συνεργασία Αλβανίας - Κροατίας στον τομέα των μεταφορών
Ο Α/Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, κ. E. Haxhinasto συναντήθηκε με τον νέο Πρέσβυ της Κροατίας
στην Αλβανία, κ. Sanja Bujas Juraga, με τον οποίο συζητήσανε θέματα διμερούς συνεργασίας στον τομέα των
μεταφορών. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη διοργάνωση συνάντησης της μικτής επιτροπής μεταφορών,
καθώς και στην καθιέρωση νέας σύνδεσης ανάμεσα στο λιμάνι του Δυρραχίου και του λιμανιού του Dubrovnik.
Οι αρχές των δύο χωρών θα διερευνήσουν, ακόμη, τη δυνατότητα απευθείας αεροπορικής σύνδεσης ανάμεσα
στο Ζάγκρεμπ και τα Τίρανα.
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ Αλβανίας και Βραζιλίας για τις αεροπορικές μεταφορές
Το Υπουργικό Συμβούλιο της Αλβανίας ενέκρινε τη συμφωνία για συνεργασία Αλβανίας και Βραζιλίας στις
αεροπορικές μεταφορές, η οποία είχε υπογραφεί στις 4.11.2015, στη Βραζίλια. Η συμφωνία περιλαμβάνει τις
αρχές και τους κανόνες για την ανάπτυξη και την προοδευτική απελευθέρωση των μεταφορών ανάμεσα στις
δύο χώρες, με βάση τις εμπορικές ανάγκες των δύο χωρών και την αμοιβαία πρόσβαση στην αγορά των
αεροπορικών μεταφορών.

1.5 Τομέας Τροφίμων και Γεωργίας
Επιχειρηματική αποστολή Περιφέρειας Ηπείρου στα Τίρανα (5-6.02.2016)
Στις 5 και 6 Φεβρουαρίου τ.έ., η Περιφέρεια Ηπείρου πραγματοποίησε επιχειρηματική αποστολή στα Τίρανα.
Της αποστολής ηγείτο ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, ο οποίος συνοδευόταν από 44
επιχειρηματίες από την Ήπειρο, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής αγροτικών
προϊόντων και τροφίμων και στον τομέα του τουρισμού. Η Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου τ.έ. περιελάμβανε
έκθεση και γευσιγνωσία ηπειρωτικών προϊόντων (ελαιόλαδο, κρασί, τσίπουρο, αρωματικά φυτά και βότανα,
αλλαντικά, τυριά, μέλι, αρτοσκευάσματα και παραδοσιακά γλυκά, προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας κ.α.), σε ειδικά
διαμορφωμένη αίθουσα του ξενοδοχείου Tirana International. Στο πλαίσιο της γευσιγνωσίας, Έλληνες μάγειρες
από τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Αθηνών (Chef club) και από το Ι.Ι.Ε.Κ. Δέλτα των Ιωαννίνων, τμήμα μαγειρικής ζαχαροπλαστικής, προετοίμασαν εδέσματα, χρησιμοποιώντας προϊόντα τοπικής παραγωγής. Το Σάββατο, 6
Φεβρουαρίου τ.έ., πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της Ηπείρου, ως τουριστικός προορισμός, σε
εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και σε τουριστικούς πράκτορες και τουριστικά γραφεία.
Επίσης, πραγματοποιήθηκαν B2B συναντήσεις με αλβανικές επιχειρήσεις. Επιπλέον, στο πλαίσιο της ως άνω
επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Περιφερειάρχη κ. Καχριμάνη με τον α/Υπουργό Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Υδάτων, κ. Panariti, κατά την οποία διερευνήθηκαν οι δυνατότητες
περαιτέρω ανάπτυξης της διμερούς συνεργασίας, με αμοιβαίο κέρδος για τις επιχειρήσεις των δυο χωρών,
στον αγροτικό τομέα, στη βιομηχανία μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, καθώς και στην κτηνοτροφία και την
πτηνοτροφία. Συζητήθηκε, ακόμη, η αξιοποίηση μοντέλων συμβολαιακής γεωργίας, μεταξύ μεγάλων ελληνικών
επιχειρήσεων και μικρών παραγωγών της Αλβανίας, καθώς και η ανάπτυξη προγραμμάτων
διαπανεπιστημιακής συνεργασίας, μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων των δυο χωρών και πραγματοποίηση
στοχευμένων δράσεων, όπως για παράδειγμα επιχειρηματικών συνεδρίων και εργαστηρίων για τον τομέα της
γεωργίας.
Παραπληροφόρηση του καταναλωτικού κοινού για εισαγωγές πουλερικών από την Ελλάδα
Στην υψηλής τηλεθέασης εκπομπή FIKS FARE του τηλεοπτικού σταθμού TOP CHANNEL αναφέρθηκε, με
μάλλον υπερβολικό τρόπο, η περίπτωση παράνομης εισαγωγής ορνίθων αυγοπαραγωγής από την Ελλάδα. Οι
εν λόγω κότες παρουσιαζόντουσαν, εσφαλμένως, ως ακατάλληλες προς βρώση και επικίνδυνες για την υγεία
του καταναλωτικού κοινού, παρόλο που καταναλώνονται, ευρέως, στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, καθώς και
στην Αλβανία. Ειδικότερα, η Αλβανία, για λόγους προστασίας της εγχώριάς της παραγωγής, απαγορεύει την
εισαγωγή ορνίθων αυγοπαραγωγής, ηλικίας άνω των 114 ημερών. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα κατέχει ηγετική
θέση ως προς τις εισαγωγές προϊόντων της δασμολογικής κλάσης HS 0105 (Πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες,
γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες), με μερίδιο 65,9%. Με αφορμή ανωτέρω εκπομπή και σχετικά
δημοσιεύματα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Α/Υπουργό Γεωργίας, ο οποίος δεσμεύθηκε να
διερευνήσει την πιθανότητα αναθεώρησης του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τις εισαγωγές πτηνών στην
Αλβανία.
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Ταμείο στήριξης της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης στην Αλβανία
Τον Φεβρουάριο τ.έ., εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 91/10.2.2016 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Αλβανίας
και η υπ’ αριθμ. 2/17.2.2016 Οδηγία των Υπουργείων Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Υδάτων
και Οικονομικών, οι οποίες καθορίζουν τους τομείς που θα υποστηριχθούν το έτος 2016, καθώς και το ύψος
των παροχών και τις απαραίτητες διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν. Οι εθνικές επιδοτήσεις
διαχειρίζονται από την αρχή πληρωμών AZHBR (Οργανισμός Γεωργικής και Αγροτικής Ανάπτυξης της
Αλβανίας) και το 2016, θα υποστηριχθούν οι κάτωθι δράσεις:
Α. Βελτίωση μεθόδων καλλιέργειας και φυτικής προστασίας, στις εξής καλλιέργειες: αμπέλια, μηλοειδή (μηλιές,
αχλαδιές, δαμασκηνιές, κυδωνιές), πυρηνόκαρπα (κερασιές, ροδακινιές, νεκταρινιές), συκιές, ροδιές,
ακτινιδιές, εσπεριδοειδή, φραουλιές, δένδρα για ξηρούς καρπούς (καρυδιές, φουντουκιές και αμυγδαλιές),
φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, (λεβάντα, θυμάρι, ρίγανη, δεντρολίβανο, ηλιοτρόπιο, άγριο μήλο, κόκκινο
τριφύλλι, ηλίανθος, σαφράν) και βιολογικές καλλιέργειες. Υποστήριξη μπορούν να λάβουν, ακόμη, όσοι
εγκαταστήσουν συστήματα στάγδην άρδευσης σε ελαιώνες, αμπελώνες, δενδρώνες με εσπεριδοειδή, με
δένδρα για ξηρούς καρπούς και ροδιές. Τέλος, έως 15.3.2016, υποβάλλονταν οι αιτήσεις για υπαγωγή στο
πρόγραμμα δακοκτονίας και προστασίας από φυσικές καταστροφές (χαλάζι).
Β. Στήριξη κτηνοτροφίας, μελισσοκομίας και υδατοκαλλιέργειας
Επιδότηση για τα εγγεγραμμένα πρόβατα, αιγές και αγελάδες, κυψέλες μελισσών, καθώς και επιδότηση
κόστους γόνου και τροφής για τις υδατοκαλλιέργειες.
Γ. Εξασφάλιση σταθερής προσφοράς στην αγορά και αύξηση εισοδήματος των αγροτικών οικογενειών, μέσω
της υποστήριξης για την παράδοση σε σημεία συλλογής και επεξεργασίας της παραγωγής φρούτων και
λαχανικών, αγελαδινού γάλακτος και μυδιών.
Δ. Προώθηση επενδύσεων και τραπεζικού δανεισμού στον τομέα γεωργίας, κτηνοτροφίας, πτηνοτροφίας,
μελισσοκομίας, υδατοκαλλιέργειας και φαρμακευτικών φυτών, μέσω επιδότησης επιτοκίου, κεφαλαίου
επένδυσης ή κόστους γεωργικών μηχανημάτων.
Οι αιτήσεις για υπαγωγή στο ταμείο υποβάλλονται, κατά κανόνα, από 15 Μαρτίου 2016 έως και 13 Απριλίου
2016 στις κατά τόπον Διευθύνσεις Γεωργίας ή στα κεντρικά γραφεία του AZHBR. Περισσότερες πληροφορίες
είναι
διαθέσιμες,
στην
αλβανική
γλώσσα,
στον
ακόλουθο
σύνδεσμο:
http://www.azhbr.gov.al/dokumenta/2016/Udhezimi_Skemat_Kombetare_Viti_2016.pdf.

1.6 Τουριστικός τομέας
Δομή αγοράς διαμονής, 2014
Σύμφωνα με τη δομική έρευνα για τις οικονομικές επιχειρήσεις, 2014, που δημοσίευσε η INSTAT, στην
αλβανική αγορά υπάρχουν 883 ξενοδοχεία, τα οποία διαθέτουν 15.081 δωμάτια, εκ των οποίων τα 2.277 μονά
και 5.607 διπλά. Στο σύνολο, οι διαθέσιμες κλίνες ανέρχονται σε 32.879. Η συντριπτική πλειοψηφία των
ξενοδοχείων, ήτοι 81,5% ή 720 ξενοδοχεία, δεν κατηγοριοποιούνται με αστέρια. Μόνο 47 ξενοδοχεία ή 5,3%
είναι δύο αστέρων και 117 ή 13,2% είναι τριών και άνω αστέρων.
Συμφωνία συνεργασίας στον τουριστικό τομέα μεταξύ Αλβανίας και Αυστρίας
Ο Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης, Τουρισμού, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας της Αλβανίας και ο
Υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας υπέγραψαν, στις 10.02.2016, Συμφωνία Συνεργασίας στον τομέα του
Τουρισμού. Η συμφωνία περιλαμβάνει συνεργασία σε διάφορα επίπεδα, όπως ανταλλαγή πληροφοριών,
στατιστικών στοιχείων, ενημέρωση για νομικό πλαίσιο και κανονισμούς, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και
εκπαιδευτικά σεμινάρια, μεταφορά τεχνογνωσίας για την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και κινήτρων
για επενδύσεις στον τομέα, καθώς και συνεργασία ανάμεσα στους τουριστικούς πράκτορες των δύο χωρών.
Προβλέπονται, ακόμη, συναντήσεις κοινών επιτροπών εμπειρογνωμόνων για ειδικά θέματα του τομέα, όπως
πολιτιστικός και θρησκευτικός τουρισμός, χειμερινός τουρισμός, γαστρονομικός τουρισμός κ.α.
Συμμετοχή Αλβανίας στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού στο Μιλάνο
Η Αλβανία, εκπροσωπούμενη από τον Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού και 8 τουριστικούς πράκτορες,
συμμετείχε στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού 2016 (ΒΙΤ) στο Μιλάνο. Το περίπτερο επισκέφτηκαν διάφοροι
ενδιαφερόμενοι φορείς και επιχειρήσεις, καθώς και διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο Γενικός Διευθυντής
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του Αλβανικού Οργανισμού Τουρισμού, σε συνέντευξή του, στον διεθνή τηλεοπτικό σταθμό Sky, ανέλυσε τους
λόγους για τους οποίους κάποιος πρέπει να επισκεφτεί την Αλβανία και το φιλικό περιβάλλον που προσφέρει
για τους τουρίστες.

1.7 Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Νέα NVF πλατφόρμα από την Intracom Telecom
Η Intracom Telecom, διεθνής πάροχος τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και ψηφιακών λύσεων, ανακοίνωσε τη
διάθεση της νέας της πλατφόρμας Network Function Virtualization (NFV) που επιτρέπει σε τηλεπικοινωνιακούς
παρόχους να αναπτύσσουν virtualized υπηρεσίες κατ’ απαίτηση (on-demand), ελαχιστοποιώντας τον
απαιτούμενο χρόνο και την επένδυση από πλευράς των παρόχων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας,
η λύση αυτή είναι πλήρως συμβατή με τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για τα
Τηλεπικοινωνιακά Πρότυπα (ETSI) και επιτρέπει την απρόσκοπτη ολοκλήρωση, τόσο με εσωτερικά, όσο και
εξωτερικά σημεία Wi-Fi πρόσβασης, επιτρέποντας τη μετατροπή τους σε virtual εντός ενός πλήρως
παραμετροποιήσιμου περιβάλλοντος cloud. Με το «πάτημα ενός κουμπιού» κάθε συνεργαζόμενος πάροχος
μπορεί να αναπτύξει Virtual Network Functions (VNFs) είτε από μία προ-διαμορφωμένη βιβλιοθήκη, είτε από
οποιονδήποτε τρίτο προμηθευτή VNF.

1.8 Τομέας Υγείας και Περιβάλλοντος
Μεταρρύθμιση του τομέα υδάτων
Η αλβανική Κυβέρνηση ξεκίνησε ευρεία μεταρρύθμιση στον τομέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης υδάτων. Σε
αυτό το πλαίσιο, το Υπουργικό Συμβούλιο, στις 27.01.2016, ενέκρινε απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών
και Υποδομών και του Υπουργείου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σχετικά με την αναδιοργάνωση των φορέων
παροχής πόσιμου νερού και υπηρεσιών συλλογής, διάθεσης και επεξεργασίας των λυμάτων. Κύριος στόχος
της εν λόγω απόφασης είναι η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών με βάση την σχετικά πρόσφατη διοικητικήεδαφική διαίρεση της Αλβανίας (Ν.115/2014). Με την εν λόγω απόφαση καθορίζονται με λεπτομέρεια οι
αρμοδιότητες του κάθε εμπλεκόμενου φορέα, όπως των Δημάρχων και των Γενικών Διευθυντών των εταιρειών
ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς επίσης τυποποιούνται οι παρεχόμενες υπηρεσίες. Το πλήρες κείμενο της
απόφασης του Συμβουλίου των Υπουργών είναι διαθέσιμο, στα αλβανικά, στον σύνδεσμο http://shukalb.al/wpcontent/uploads/2016/02/VKM_Riorganizimi-i-Shërbimit-te-Furnizimit-me-Ujë-të-Pijshëm-Grumbullimit-Largimitdhe-Trajtimit-të-Ujërave-të-Ndotura.pdf.
Μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στους δήμους Πόγκραντετς, Στρούγκας και Ωχρίδας
Οι Δήμοι Πόγκραντετς, Στρούγκας και Ωχρίδας υπέγραψαν, στην Wismar της Γερμανίας, Μνημόνιο
Συνεργασίας, με σκοπό την προώθηση του τουρισμού, της προστασίας του περιβάλλοντος και της χρήσης των
πόρων της λίμνης Ωχρίδας, με βάση το μοντέλο που ακολουθείται στην προστατευόμενη από την UNESCO
γερμανική πόλη. Σε συνέχεια του Μνημονίου, θα υπογραφεί ευρύτερη Συμφωνία Συνεργασίας, με στόχο την
υλοποίηση κοινών έργων για την βιώσιμη ανάπτυξη της παραλίμνιας περιοχής.

1.9 Άλλες ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος
Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτών (CCI), δ΄ τρίμηνο 2015
Ο Δείκτης Εμπιστοσύνης των Καταναλωτών αυξήθηκε κατά περίπου 0,9 ποσοστιαίες μονάδες, το δ’ τρίμηνο
του 2015. Επί του παρόντος, ο εν λόγω Δείκτης βρίσκεται ελαφρά πάνω από το μακροπρόθεσμο μέσο όρο. Η
βελτίωση του δείκτη αντανακλά τη βελτίωση των δύο από τις 4 συνιστωσών του. Ειδικότερα, το ισοζύγιο των
μεγάλων αγορών αυξήθηκε κατά 4,6 ποσοστιαίες μονάδες. Θετική επίδραση είχαν και οι προσδοκίες των
καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση της Αλβανίας (+1,2 ποσοστιαίες μονάδες). Από την άλλη πλευρά,
οι προσδοκίες των καταναλωτών για τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Αλβανίας το επόμενο τρίμηνο και το
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ισοζύγιο εισοδήματος δαπανών συνέβαλαν αρνητικά στον δείκτη, με -1,2 και -0,9 ποσοστιαίες μονάδες
αντίστοιχα. Ακολουθεί ανάλυση επιλεγμένων δεικτών που δεν περιλαμβάνονται στην δομή του Δείκτη
Εμπιστοσύνης των Καταναλωτών: Οι καταναλωτές αξιολόγησαν την τρέχουσα χρηματοοικονομική κατάσταση
των νοικοκυριών, καθώς και τη γενική οικονομική κατάσταση στην Αλβανία, ως πτωτικές, κατά -3,4 και -0,9
ποσοστιαίες μονάδες, αντίστοιχα. Οι καταναλωτές αναφέρουν αύξηση του κόστους διαβίωσης το δ΄ τρίμηνο
2015. Είναι αισιόδοξοι για την κατάσταση της απασχόλησης στο επόμενο εξάμηνο του έτους. Ο πληθωρισμός
μετά από ένα έτος, σύμφωνα με την αξιολόγηση των καταναλωτών, αναμένεται να είναι 1,7%.
Δομική έρευνα για τις οικονομικές επιχειρήσεις, 2014
Δημοσιεύθηκε, από την INSTAT, η δομική έρευνα για τις οικονομικές επιχειρήσεις της Αλβανίας, για το έτος
2014. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο αριθμός των ενεργών επιχειρήσεων ανήλθε σε 85.206, αυξημένος κατά 0,5%
σε σχέση με το 2013. Το 42,7% των επιχειρήσεων δραστηριοποιούνται στο εμπόριο και το 88,8% έχει 1-4
εργαζομένους. Σε αυτή την κατηγορία, κυριαρχούν οι υπηρεσίες με 79,1%. Οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν το
86,3% όλων των ενεργών επιχειρήσεων και αφορούν κυρίως στο εμπόριο, συμπεριλαμβανομένου του λιανικού
και χονδρικού εμπορίου οχημάτων. Οι εμπορικές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 42,7% όλων των ενεργών
επιχειρήσεων, συνεισφέρουν το 50% του συνολικού κύκλου εργασιών και το 24,8% της απασχόλησης.
Επίσης, το εμπόριο συνεισφέρει το 18,6% της προστιθέμενης αξίας της α/οικονομίας (παραγωγή - ενδιάμεση
κατανάλωση) και ακολουθούν οι υπηρεσίες με 17,8%, η βιομηχανία με 15,2%, η εξορυκτική βιομηχανία με
15%, ο κατασκευαστικός τομέας με 12,7%, οι μεταφορές και τηλεπικοινωνίες με 10%, η ηλεκτρική ενέργεια,
καύσιμα, ύδρευση και αποχέτευση με 7,4% και η διαμονή και η εστίαση 3,3%.
Απέτυχε ο διαγωνισμός για την Ελεύθερη Οικονομική Ζώνη Spitalla
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο διαγωνισμός για την κατασκευή και ανάπτυξη της Ζώνης Τεχνολογικής και
Οικονομικής Ανάπτυξης (TEDA) στην περιοχή Spitalla του Δυρραχίου απέβη άγονος. Όπως αναφέρουν οι
εφημερίδες, το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης, Τουρισμού, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας έχει, ήδη,
ενημερώσει επισήμως τις δύο εταιρείες που συμμετείχαν στον διαγωνισμό (μία ιταλική και μία κινεζική), για τον
αποκλεισμό τους.
Νόμος για την προστασία των πληροφοριοδοτών
Ψηφίσθηκε στις 16.12.2015, νόμος για την προστασία των πληροφοριοδοτών, ο οποίος είναι εναρμονισμένος
με τη στρατηγική για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς (2015-2020) και το συναφές σχέδιο
δράσης 2015-2017. Ο νόμος, ο οποίος συντάχθηκε με τη βοήθεια της Ολλανδικής Πρεσβείας, αποσκοπεί στην
προστασία των πληροφοριοδοτών και την ενθάρρυνση της καταγγελίας των πρακτικών διαφθοράς που
παρατηρούνται από τους υπαλλήλους στους χώρους εργασίας τους.

2. Αλβανική οικονομία
Έγκριση εκταμίευσης επόμενων δόσεων του δανείου από το ΔΝΤ
Το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) ολοκλήρωσε, στις 17.02.2016, την 5η και
6η αναθεώρηση της Συμφωνίας Διευρυμένου Πιστωτικού Μηχανισμού (Extended Fund Facility - EFF), μετά τη
διενέργεια επισκέψεων ειδικού κλιμακίου, στα Τίρανα, τον Νοέμβριο 2015. Με την ολοκλήρωση των
αναθεωρήσεων, είναι δυνατή η εκταμίευση δύο δόσεων, ύψους περίπου 72,4 εκατ. €. Σύμφωνα με τον
Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο και Αναπληρωτή Πρόεδρο του ΔΝΤ, κ. Min Zhu, η οικονομική ανάκαμψη
της Αλβανίας προοδεύει σύμφωνα με τις προβλέψεις του προγράμματος. Παραμένουν, ωστόσο, διάφοροι
κίνδυνοι, οι οποίοι δύνανται να αντιμετωπισθούν με την υλοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που
έχουν, ήδη, δρομολογηθεί. Όπως επεσήμανε, η δημοσιονομική εξυγίανση που επιδιώκεται από τις α/Αρχές, η
οποία βασίζεται στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης και
διοίκησης, είναι η ενδεδειγμένη. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να αποφευχθούν οι οποιεσδήποτε περαιτέρω
φορολογικές απαλλαγές ή προτιμησιακοί φορολογικοί συντελεστές. Επιπλέον, οι στόχοι των α/Αρχών για τη
βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν καλύτερα με τις διεθνείς βέλτιστες
πρακτικές και να επικεντρωθούν στην αύξηση της εθελοντικής συμμόρφωσης. Ανεγνώρισε ότι οι α/Αρχές
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λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση των δημοσιονομικών κινδύνων και την ενίσχυση της διαχείρισης των
δημόσιων οικονομικών. Το ΔΝΤ θεωρεί σημαντικό να ενισχυθεί η ικανότητα εκτέλεσης δημόσιων επενδύσεων
στην Αλβανία, καθώς και να εξασφαλιστεί η θετική επίδραση των τυχόν νέων έργων ΣΔΙΤ στα δημοσιονομικά
μεγέθη. Παράλληλα, θεωρεί σημαντικό να τηρούνται οι διεθνείς κανόνες και να διασφαλίζεται η διαφάνεια κατά
την εφαρμογή των διαδικασιών. Επεσήμανε, επίσης, ότι ο ισχύον προσανατολισμός προς μια χαλαρή
νομισματική πολιτική είναι κατάλληλος για την αντιμετώπιση πιέσεων αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού,
ωστόσο, θα πρέπει σταδιακά να περιορισθεί για να αποφευχθούν οι κίνδυνοι για την χρηματοπιστωτική
σταθερότητα. Επίσης, σημαντική είναι η ενίσχυση της αξιοπιστίας της Κεντρικής Τράπεζας και η διασφάλιση
της ανεξαρτησίας της στην εκτέλεση των καθηκόντων της. Το ΔΝΤ, ανεγνώρισε, τέλος, τις σημαντικές
μεταρρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και πρόσθεσε ότι οι
σταθερές αυτές μεταρρυθμίσεις, καθώς και η εφαρμογή των μέτρων που αποσκοπούν στη βελτίωση της
εταιρικής διακυβέρνησης και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, θεωρούνται απαραίτητα στοιχεία για την
προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr1661.pdf.
Αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο
Το Εποπτικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Αλβανίας, στη συνεδρίαση της 03.02.2016, ενέκρινε την
Τετραμηνιαία Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής και αποφάσισε να διατηρήσει σταθερό το βασικό επιτόκιο στο
1,75%. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Αλβανίας, η χαλαρή νομισματική πολιτική αναμένεται να συνεχισθεί τα
επόμενα δύο έτη.
Αξιολόγηση της αλβανικής οικονομίας από την S&P
H Standard & Poor’s αναβάθμισε την αξιολόγηση της αλβανικής οικονομίας από Β σε Β+, αναγνωρίζοντας τις
σταθερές προοπτικές της. Σύμφωνα με τη δήλωση του διεθνούς οίκου αξιολόγησης, το δημοσιονομικό έλλειμμα
της Αλβανίας βρίσκεται σε πτωτική πορεία που θα οδηγήσει σε σταδιακή μείωση του δημοσίου χρέους τα
επόμενα τέσσερα χρόνια. Το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί από το 70% του ΑΕΠ το 2015, σε κάτω του
60% του ΑΕΠ το 2019. Ήδη, η Α/Κυβέρνηση έχει εξοφλήσει το χρέος προς τις επιχειρήσεις από την επιστροφή
ΦΠΑ. Παρόλο που οι επιδόσεις, ως προς τα έσοδα, δεν ήταν οι αναμενόμενες το 2015, το δημοσιονομικό
έλλειμμα κυμάνθηκε στο 3,8%, χαμηλότερα από το αναμενόμενο 4,6%, λόγω των χαμηλότερων δαπανών,
κυρίως ως προς τις επενδύσεις. Συνεπώς, οι δημοσιονομικές επιδόσεις αναμένονται να παραμείνουν
ικανοποιητικές, ενώ η συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις του ΔΝΤ στο πλαίσιο της Διευρυμένης
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης προστατεύει την χώρα από εξωτερικούς πιθανούς κινδύνους.
Στο 59,3% το δημόσιο χρέος το 2019
Σύμφωνα με το Μακροοικονομικό Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2017-2019 που εγκρίθηκε από την Α/Κυβέρνηση, το
δημόσιο χρέος αναμένεται να πέσει στο 59,3% του ΑΕΠ, το 2019. Ειδικότερα, οι προβλέψεις αναφέρουν το
επίπεδο του δημοσίου χρέους να μειώνεται στο 68% του ΑΕΠ το 2017, στο 63,9% το 2018 και στο 59,3% το
2019, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης δημοσιονομικής εξυγίανσης. Το Μακροοικονομικό Δημοσιονομικό
Πλαίσιο 2017-2019 στοχεύει σε δημοσιονομικό έλλειμμα 1,4% του ΑΕΠ το 2016, από 2,2% που αναμενόταν.
Το 2018, ο στόχος για το έλλειμμα είναι 0,5% του ΑΕΠ, ενώ για 1η φορά τα τελευταία 25 έτη, το 2019,
αναμένεται να επιτευχθεί πλεόνασμα της τάξης του 0,4% του ΑΕΠ.
Δείκτης Οικονομικού Κλίματος, δ΄ τρίμηνο 2015
Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (ESI) αυξήθηκε ελαφρά κατά 0,1 μονάδες το δ΄ τρίμηνο του 2015. Ο ESI
βρέθηκε 2 μονάδες πάνω από τον ιστορικό μέσο όρο. Η βελτίωση του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος, κατά το δ’
τρίμηνο του 2015, οφείλεται στην αύξηση της εμπιστοσύνης στον τομέα της βιομηχανίας και των κατασκευών
και σε λιγότερο βαθμό, στον τομέα του εμπορίου και στην αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.
Αντίθετα, η κατακρήμνιση της εμπιστοσύνης στον τομέα των υπηρεσιών συνέβαλε αρνητικά στον συνολικό
δείκτη. Ειδικότερα, η εμπιστοσύνη στον τομέα της Βιομηχανίας βελτίωσε το Δείκτη (ICI), ο οποίος αυξήθηκε
κατά 4,2 ποσοστιαίες μονάδες, κατά το δ’ τρίμηνο του 2015, μετά την πτώση για το γ΄ τρίμηνο. Η αύξηση στον
ICI προήλθε κυρίως από την αύξηση της παραγωγής (κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες) και του υπολοίπου της
οικονομικής κατάστασης (κατά 7,9 ποσοστιαίες μονάδες), καθώς και από την ελαφρά μείωση των αποθεμάτων
(0,4 ποσοστιαίες μονάδες). Ο ΙCI βρίσκεται πάνω από το μακροπρόθεσμο μέσο όρο, κατά τα δύο τελευταία
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έτη. Η πτώση της εμπιστοσύνης στον τομέα των Υπηρεσιών οδήγησε σε μείωση του σχετικού Δείκτη (SCI)
κατά -4,1 ποσοστιαίες μονάδες, κατά το δ’ τρίμηνο 2015. Η πτώση είχε ξεκινήσει, ήδη, από το προηγούμενο
τρίμηνο και ο SCI βρίσκεται, πλέον, κάτω από τον ιστορικό μέσο όρο, για πρώτη φορά μετά το α΄ τρίμηνο
2014. Η εκτίμηση της συνολικής κατάστασης των επιχειρήσεων, καθώς της οικονομικής κατάστασης
γενικότερα συνέβαλαν αρνητικά στον Δείκτη (SCI), κατά -7,8 π.μ. και -5,4 π.μ. αντίστοιχα. Από την άλλη
πλευρά, η εκτιμώμενη ζήτηση αυξήθηκε ελαφρά (+0,8 π.μ.), συνεισφέροντας θετικά στον Δείκτη. Η αύξηση της
εμπιστοσύνης στον τομέα του εμπορίου βελτίωσε τον σχετικό Δείκτη (CIT) κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες, κατά
το δ’ τρίμηνο του 2015. Η αύξηση αυτή αποδίδεται τόσο στην γενικότερη οικονομική κατάσταση (+2,6 π.μ.),
όσο στην εκτίμηση της συνολικής κατάστασης των επιχειρήσεων (+0,1 π.μ.). Από την άλλη πλευρά, η
επιδείνωση της κατάστασης της απασχόλησης (το ισοζύγιο μειώθηκε κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες)
συνέβαλαν αρνητικά στον δείκτη. Ο δείκτης εμπιστοσύνης στις Κατασκευές (CIC) συνέχισε να καταγράφει
βελτίωση, αυξανόμενος κατά 6,8 π.μ., σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.
Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας Αλβανίας 2016
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ιδρύματος Heritage Foundation, σε συνεργασία με το περιοδικό Wall Street
Journal, η Αλβανία βαθμολογείται με 65,9 (στα 100) ως προς τον Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας για το 2015,
καταλαμβάνοντας την 59η θέση ανάμεσα σε 186 χώρες στον κόσμο. Η φετινή βαθμολογία είναι ελαφρώς
βελτιωμένη (+0,2) από του 2014 και την κατατάσσει στην κατηγορία «μετρίως ελεύθερη». Βελτίωση
καταγράφηκε στους υπο-δείκτες που αφορούν στη διαφθορά και τα πνευματικά δικαιώματα, τα οποία, όμως,
παραμένουν τα πιο προβληματικά στοιχεία κατά την αξιολόγηση της αλβανικής οικονομίας, με βαθμολογία 33
και 35 αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι, η ΠΓΔΜ κατατάσσεται 47η με 67,5 βαθμούς, η Βουλγαρία 60η με 65,9
βαθμούς, το Μαυροβούνιο 65ο με 64,9 βαθμούς, η Σερβία 77η με 62,1 βαθμούς, η Βοσνία και Ερζεγοβίνη 108η
με 58,6 βαθμούς και η Ελλάδα 138η με 53,2 βαθμούς. Οι ανελαστικές σχέσεις εργασίας, οι αυξανόμενοι φόροι
και η διαφθορά φαίνεται να είναι τα κύρια προβλήματα των οικονομιών της Ευρώπης.
Εξωτερικό εμπόριο, Ιανουάριος 2016
Σύμφωνα με την INSTAT, τον Ιανουάριο 2016, η αξία των εξαγωγών ήταν 16 δισ. Λεκ (περίπου 116 εκατ. €),
σημειώνοντας μείωση -7,8% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2015 και -8,1% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο
2015. Η αξία των εισαγωγών, τον Ιανουάριο 2016, ήταν 35 δισ. Λεκ (περίπου 254 εκατ. €), παρουσιάζοντας
μείωση κατά -1,5% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2015 και -34,6% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2015. Το
εμπορικό έλλειμμα, για τον μήνα Ιανουάριο 2016, ήταν 18 δισ. Λεκ (περίπου 130 εκατ. €) εμφανίζοντας αύξηση
κατά 5,0%, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2015 και μείωση -48,0% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2015.
Επιρροή κύριων ομάδων στην ετήσια μεταβολή των εξαγωγών: Τον Ιανουάριο 2016, η ετήσια μείωση των
εξαγωγών, κατά -7,8%, επηρεάστηκε από τις εξής ομάδες προϊόντων: «Ορυκτά, καύσιμα και ηλεκτρισμός»
(-9,0%), «Δομικά υλικά και μέταλλα» (-6,4%) και «Μηχανήματα και ανταλλακτικά εξοπλισμού» (-1,3%). Θετικά
επέδρασαν οι ομάδες «Κλωστοϋφαντουργικά και Υποδήματα» (+6,0%), «Τρόφιμα, ποτά και καπνός» (+2,0%)
και «Δέρματα και προϊόντα αυτών» (+0,6%).
Επιρροή κύριων ομάδων στην ετήσια μεταβολή των εισαγωγών: Τον Ιανουάριο 2016, η ετήσια μείωση, κατά
-1,5%, επηρεάστηκε από τις ομάδες: «Δομικά υλικά και μέταλλα» (-3,5%), «Χημικά και πλαστικά προϊόντα» (3,1%) και «Τρόφιμα, ποτά και καπνός» (-0,1%). Θετικά επέδρασαν οι ομάδες «Μηχανήματα και ανταλλακτικά
εξοπλισμού» (+3,0%), «Κλωστοϋφαντουργικά και Υποδήματα» (+1,3%), και «Ορυκτά, καύσιμα και
ηλεκτρισμός» (+0,5%).
Τον Ιανουάριο 2016, οι χώρες με τις οποίες η Αλβανία είχε τη μεγαλύτερη αύξηση των εξαγωγών, σε σύγκριση
με τον Ιανουάριο 2015 είναι οι εξής: Ιταλία (8,1%), Ελλάδα (17,9%) και Ουγγαρία (353,4%). Ενώ, χώρες με τις
οποίες είχε μείωση των εξαγωγών ήταν οι εξής: Κόσσοβο (-7,4%), Γερμανία (-1,5%) και Κίνα (-36,8%). Ως προς
τις εισαγωγές, τον Ιανουάριο 2016, οι χώρες με τις οποίες η Αλβανία είχε την υψηλότερη αύξηση των
εισαγωγών, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2015 ήταν οι εξής: Ιταλία (18,3%), Γερμανία (3,1%) και Πολωνία
(34,8%). Ενώ, οι χώρες με τις οποίες είχε μείωση των εισαγωγών ήταν η Κίνα (-4,2%), η Τουρκία (-5,6%) και η
Ελλάδα (-3,8%). Το εμπόριο με τις χώρες της ΕΕ είναι το 67,4% του συνολικού εμπορίου. Τον Ιανουάριο 2016,
οι εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΕ κατέλαβαν το 86,2% του συνόλου των εξαγωγών και οι εισαγωγές από
χώρες της ΕΕ κατέλαβαν το 58,6% του συνόλου των εισαγωγών. Οι κύριοι εμπορικοί εταίροι ήταν η Ιταλία
(42,3%), η Κίνα (7,4%), η Ελλάδα (6,4%) και η Τουρκία (5,7%).
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Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) - Ιανουάριος 2016
O Δείκτης Τιμών Καταναλωτή έφτασε, τον Ιανουάριο 2016, το 100,9%, σε σχέση με το έτος βάσης, ήτοι τον
Δεκέμβριο 2015 (σημειώνεται ότι ο ΔΤΚ υπολογίζεται, από 1.1.2016, με νέο καλάθι προϊόντων). Τον Ιανουάριο
2016, η ετήσια μεταβολή της τιμής καταναλωτή ήταν 1,5%. Ένα χρόνο πριν, η ετήσια μεταβολή ήταν 1,3%. Η
συμβολή των κύριων ομάδων στην ετήσια μεταβολή του ΔΤΚ είχαν ως εξής: Η αύξηση του ΔΤΚ, κατά τον
Ιανουάριο 2016, οφείλεται, κυρίως, στην αύξηση στην ομάδα «Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά» κατά 1,55
π.μ. Οι υψηλότερες τιμές στην ομάδα «Εκπαίδευση» συνέβαλαν κατά 0,19 π.μ., και τα «Αλκοολούχα ποτά και
καπνός» κατά 0,16 π.μ. Οι τιμές στις ομάδες «Ξενοδοχεία, Καφετέριες και Εστιατόρια» και «Αναψυχή και
πολιτισμός» συνέβαλαν κατά +0,03 π.μ. Οι τιμές στην ομάδα «Οικία, νερό, ηλεκτρισμός και άλλα καύσιμα»
συνέβαλαν αρνητικά κατά -0,27 π.μ. , οι «Μεταφορές» -0,16 π.μ. και η «Ένδυση και υπόδηση» -0,15 π.μ.
Τέλος, οι τιμές στις ομάδες «Υγεία» και «Επικοινωνίες» συνέβαλαν -0,06 π.μ και -0,03 π.μ. αντίστοιχα.
Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2015, οι τιμές αυξήθηκαν περισσότερο στην ομάδα «Τρόφιμα και μη
αλκοολούχα ποτά» κατά 4,3%, ακολουθούμενη από την ομάδα «Υπηρεσίες Εκπαίδευσης» κατά 4,8% και
«Αλκοολούχα ποτά και καπνός» κατά 3,3%. Εντός της ομάδας των τροφίμων, οι τιμές στην υποομάδα
«φρούτα» αυξήθηκαν κατά 24,7%, ακολουθούμενη από την υποομάδα «λαχανικά συμπεριλαμβανομένων των
πατατών», κατά 19,3%, «ζάχαρη, μαρμελάδες και επιδόρπια» κατά 1,4%, «λίπη και έλαια» κατά 0,8%, κ.λπ.
Εντωμεταξύ, οι τιμές στην ομάδα «γάλα, τυρί και αυγά» μειώθηκαν, κατά -5,5%, ακολουθούμενες από τις
ομάδες «καφές και τσάι» κατά -1,3% και «κρέας» -0,8%. Από την άλλη πλευρά, οι τιμές που παρουσίασαν τη
μεγαλύτερη μείωση ήταν στην ομάδα «Ένδυση και υπόδηση» (-3,7%), ακολουθούμενη από τις ομάδες
«Μεταφορές» και «Υγεία» κατά -2,5% και -1,6% αντίστοιχα.
Η μηνιαία μεταβολή του ΔΤΚ ήταν 0,9%. Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2015, οι τιμές αυξήθηκαν περισσότερο
στην ομάδα «Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά» κατά 2,5%. Οι τιμές μειώθηκαν περισσότερο στην ομάδα
«Μεταφορές» κατά -3,3%. Οι τιμές του diesel και της βενζίνης μειώθηκαν κατά -5,8% και -5,6% αντίστοιχα.
Ολοκλήρωση σύμβασης με Crown Agents για τεχνική υποστήριξη των τελωνείων
Τον Φεβρουάριο τ.έ., ολοκληρώθηκε η διετής σύμβαση της Α/Κυβέρνησης με την βρετανική εταιρεία Crown
Agents. Σύμφωνα με την εταιρεία, κατά την περίοδο της σύμβασης, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από
17.000 επιθεωρήσεις, κατά τις οποίες διαπιστώθηκαν 4.500 περιπτώσεις απάτης ή κακοδιαχείρισης. Δριμεία
κριτική δέχεται, ωστόσο, η εταιρεία, από τα αλβανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία κατηγορούν την
εταιρεία για φτωχές επιδόσεις, κατά την εκτέλεση των συμβατικών της υποχρεώσεων.

3. Ευρωπαϊκή προοπτική
Προγράμματα για την καταπολέμηση της διαφθοράς από την Αντιπροσωπεία της ΕΕ
Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Αλβανία εγκαινίασε δύο χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα για την
καταπολέμηση της διαφθοράς. Πρόκειται για το CIVILISC (Civil Society Instruments against Corruption) και το
PACT (Partnership against Corruption Together), τα οποία θα υλοποιηθούν από το Ινστιτούτο για τη
Δημοκρατία και τη Διαμεσολάβηση (Institute for Democracy and Mediation -IDM) και το Αλβανικό Κέντρο
Πόρων Εκπαίδευσης και Τεχνικής Βοήθειας (Albanian National Training and Technical Assistance Resource
Centre -ANTTARC).

4. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
Εκδηλώσεις για προώθηση των Προγραμμάτων Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδος - Αλβανίας
Πραγματοποιήθηκαν στις 25 και 26.02.2016, στην Κορυτσά, εκδηλώσεις για τα Προγράμματα Διασυνοριακής
Συνεργασίας Ελλάδος - Αλβανίας, κατά τις οποίες παρουσιάσθηκαν, τόσο τα αποτελέσματα του
προηγούμενου προγράμματος 2007-2013, όσο και τα χαρακτηριστικά του νέου προγράμματος 2014-2020,
ύψους 36 εκατ. €. Στις εκδηλώσεις παρευρέθησαν, μεταξύ άλλων, η Α/Υπουργός Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, ο
Πρέσβυς της Ελλάδος στην Αλβανία και ο επικεφαλής του πολιτικού και οικονομικού τμήματος της
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Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Αλβανία. Παρόμοιες ενημερωτικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε Άρτα,
Αργυρόκαστρο, Μπεράτι, Καστοριά και Λευκάδα, με σκοπό την μέγιστη αξιοποίηση του προγράμματος.

Επίσκεψη ΠτΔ της Μάλτας στην Αλβανία (18.2.2016)
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Μάλτας, κα Marie Louise Coleiro Preca πραγματοποίησε, στις 18.2.2016,
επίσημη επίσκεψη στην Αλβανία, κατά την οποία συναντήθηκε με τον Αλβανό ομόλογό της, κ. B. Nishani και
τον Πρόεδρο της Αλβανικής Βουλής, κ. I. Meta. Κύριο θέμα συζήτησης αποτέλεσε εμβάθυνση των διμερών
πολιτικών και οικονομικών σχέσεων, καθώς και η ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας. Η κα Preca τόνισε την
υποστήριξή της στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της Αλβανίας, εν όψει, μάλιστα και της ανάληψης της Προεδρίας
της ΕΕ το 2017. Παράλληλα, ο Α/ΥΠΕΞ, κ. D. Bushati συναντήθηκε με τον Mαλτέζο ομόλογό του, κ. G. Vella, με
τον οποίο, αφού συζήτησαν για τις τελευταίες εξελίξεις στα Βαλκάνια, τις προκλήσεις της ασφάλειας, την ροή
των προσφύγων και την ανάγκη συνεργασίας για την αντιμετώπιση του ζητήματος, υπέγραψαν Μνημόνιο
Συνεργασίας μεταξύ των ΥΠΕΞ των δύο χωρών. H ΠτΔ της Μάλτας συμμετείχε, ακόμη, στο Οικονομικό Φόρουμ
Αλβανίας - Μάλτας, το οποίο διοργανώθηκε επ’ ευκαιρία της επίσκεψής της στην Αλβανία.
Υπογραφή συμφωνίας αναπτυξιακής συνεργασίας μεταξύ Αλβανίας και Σουηδίας
Ο Αντιπρόεδρος της Αλβανικής Κυβέρνησης, κ.N. Peleshi και ο Επιτετραμμένος της Σουηδικής Πρεσβείας, κ. J.
Ndisi υπέγραψαν, στις 9.2.2016, Συμφωνία Αναπτυξιακής Συνεργασίας, με σκοπό την υποστήριξη των
βασικών μεταρρυθμίσεων για την οικονομική ανάπτυξη, την ενίσχυση της δημοκρατίας και την προστασία του
περιβάλλοντος, σε εναρμόνιση με την ατζέντα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της Αλβανίας. Η Συμφωνία θα
υλοποιηθεί έως το 2020 και μόνο για το 2016, περιλαμβάνει χρηματοδοτική στήριξη, ύψους 7,5 εκατ. €.
Επίσκεψη Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Αλβανία (14.2.2016)
Τρίωρη επίσκεψη στα Τίρανα πραγματοποίησε, στις 14.2.2016, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, κ. John
Kerry, κατά την οποία συναντήθηκε με τον Α Π/Θ, κ. E. Rama, τον Α/ΠτΔ, κ. B. Nishani, τον Α/ΥΠΕΞ, κ. D.
Bushati και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κ. L. Basha. Κύρια θέματα συζήτησης αποτέλεσαν
τόσο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η καταπολέμηση της θρησκευτικής τρομοκρατίας, όσο και θέματα που
άπτονται της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της Αλβανίας, όπως η προώθηση των μεταρρυθμίσεων στο δικαστικό
σύστημα και γενικότερα, η καταπολέμηση της διαφθοράς.
Συνδιάσκεψη της Διαδικασίας Συνεργασίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP)
Στις 3.2.2016, πραγματοποιήθηκε στη Σόφια της Βουλγαρίας, Συνδιάσκεψη της Διαδικασίας Συνεργασίας της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP), στην οποία συμμετείχαν 13 Υπουργοί Εξωτερικών της περιοχής, μεταξύ
των οποίων ο Α/ΥΠΕΞ, κ. D. Bushati. Κύριο θέμα της συζήτησης αποτέλεσε το προσφυγικό ζήτημα. Με την
ολοκλήρωση της συνδιάσκεψης, υπεγράφη Κοινή Δήλωση για τις προσκλήσεις του μεταναστευτικού
ζητήματος, η οποία τονίζει την ανάγκη για μία συνολική διασυνοριακή προσέγγιση και ενισχυμένη συνεργασία
σε διεθνές, ευρωπαϊκό, περιφερειακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο, προκειμένου βρεθεί μακροπρόθεσμη λύση.
Το πλήρες κείμενο της Κοινής Δήλωσης είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.punetejashtme.gov.al/files/news_files/JOINT_STATEMENT_ON_MIGRATION_CHALLENGES.pdf.
Σύνοδος Κορυφής Δυτικών Βαλκανίων και EBRD (22.2.2016)
Στις 22.2.2016, διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), η 2η
Σύνοδος Κορυφής Επενδύσεων των Δυτικών Βαλκανίων, στην οποία συμμετείχαν οι Πρωθυπουργοί των
χωρών των Δυτικών Βαλκανίων (Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κοσσυφοπέδιο, πΓΔΜ, Μαυροβούνιο και
Σερβία) και της Κροατίας. Στόχος των διοργανωτών ήταν να παρουσιασθούν οι επενδυτικές ευκαιρίες στις 7
χώρες της περιοχής και να προσκληθούν επενδυτές από όλο τον κόσμο, οι οποίοι μαζί με την EBRD, θα
βοηθήσουν στην μεγιστοποίηση των προσπαθειών για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Η συζήτηση
επικεντρώθηκε στα έργα διασύνδεσης στον τομέα των μεταφορών, στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας και στο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων των χωρών. Η Σύνοδος Κορυφής φιλοδοξεί να αναδείξει
επενδυτικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες στην περιοχή και να προωθήσει την εισροή άμεσων ξένων
επενδύσεων και διασυνοριακών έργων. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στους ακόλουθους
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συνδέσμους:
http://www.ebrd.com/news/2016/ebrd-president-calls-on-investors-to-boost-western-balkanseconomic-potential-.html, https://www.youtube.com/watch?v=-tDedZQmLVs
και http://www.ebrd.com/news/publications/working-papers.html.

5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος
Πληθυσμός Αλβανίας την 1.1.2016
Ο πληθυσμός της Αλβανίας, την 1η Ιανουαρίου 2016, ανερχόταν, σύμφωνα με την INSTAT, σε 2.886.026
κατοίκους, μειωμένος κατά 6.276 κατοίκους σε σχέση με ένα έτος νωρίτερα, παρόλο που οι γεννήσεις
υπερέβησαν, το 2015, τους θανάτους (33.221 έναντι 22 422). Το 2015, υπολογίζεται ότι 42.922 άτομα έφυγαν
από τη χώρα, ενώ 25.846 επέστρεψαν στην Αλβανία. Οι άνδρες ανέρχονται σε 1.461.326 και οι γυναίκες σε
1.424.700. Η μέση ηλικία του πληθυσμού είναι 34,7 έτη. Ο νομός με τον μεγαλύτερο πληθυσμό στην Αλβανία
είναι τα Τίρανα, με 811.649 κατοίκους (28,1% του πληθυσμού), ακολουθούμενος από το Fier με 312.488
κατοίκους (10,8%) και το Ελμπασάν με 298.913 κατοίκους (10,4%). Οι νομοί με τον χαμηλότερο πληθυσμό
είναι το Αργυρόκαστρο, το Κούκες και η Dibra, με 70.331, 84.035 και 134.153 κατοίκους αντίστοιχα. Στα
Τίρανα, το Δυρράχιο και την Αυλώνα ο πληθυσμός είναι αυξανόμενος, ενώ στις υπόλοπες περιοχές ο
πληθυσμός βαίνει μειούμενος.

6. Εκδηλώσεις και εκθέσεις στην Αλβανία
Έκθεση Πέτρας (29-30 Μαρτίου 2016)
Οι ελληνικές εταιρείες RCON-AL & ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΜΙΜΑΧΑ ΑΕ οργάνωσαν, στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο των
Τιράνων (Muzeu Historik Kombetar), στις 29 και 30 Μαρτίου τ.έ., έκθεση πέτρας με τίτλο «Πέτρα... Κομμάτι της
Αλβανικής Παράδοσης και η καινοτομία MATHIOSTONE». Η έκθεση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη
του Πολυτεχνείου των Τιράνων, του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Αλβανίας, του Συλλόγου Κατασκευαστών
Αλβανίας και του Δήμου Τιράνων και εκτός της έκθεσης, πραγματοποιήθηκαν, ακόμη, εκπαιδευτικά σεμινάρια
στους φοιτητές. Το Γραφείο ΟΕΥ παρείχε υποστήριξη στους διοργανωτές, με την αποστολή προσκλήσεων σε
μεγάλο εύρος αποδεκτών, από τη βάση δεδομένων του.
ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ! 5η Έκθεση CONSTRUCTIONS NDERTIME & 2η KLIMATHERMIKA (15-17.04.2016)
Οι νέες ημερομηνίες διεξαγωγής της 5ης Έκθεσης CONSTRUCTIONS NDERTIME και της 2ης KLIMATHERMIKA
είναι 15 - 17 Απριλίου 2016. Οι εκθέσεις θα πραγματοποιηθούν στο Pallati I Kongreseve, στα Τίρανα. Στις
εκθέσεις παρουσιάζονται αφ’ ενός όλος ο κόσμος των κατασκευών με μονωτικά, δομικά υλικά, χρώματα αλλά
και κουφώματα, ανελκυστήρες κλπ, και αφ’ ετέρου όλο το φάσμα του κλιματισμού για ψύξη και θέρμανση,
οικονομική θέρμανση, συστήματα εξαερισμού και ηλιακούς συλλέκτες κτλ. Στις εκθέσεις συμμετέχουν ακόμη
επιχειρήσεις εκτός Αλβανίας, όπως από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Ρουμανία, τη Σερβία, το Κόσσοβο και την
Τουρκία. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.panairindertime.al και στα τηλέφωνα +355
698718426 (Αλβανία) και +30 210 9764118 (Ελλάδα).
2nd Tirana Gas Pipelines Safety Workshop (20.04.2016)
Το Γραφείο ΟΕΥ, σε συνεργασία με την ελληνική εταιρεία Management Force, διοργανώνει, στις 20 Απριλίου
2016, στο ξενοδοχείο Sheraton Tirana Hotel, το 2ο εργαστήριο (Workshop) για την ασφάλεια των αγωγών. Το
1ο εργαστήρι έλαβε χώρα στις 8.10.2015, με ομιλητές τον Πρέσβυ της Ελλάδος στην Αλβανία, τον
Α/Υφυπουργό Ενέργειας και Βιομηχανίας, κ. I. Bejtja, εκπρόσωπους των αρμοδίων δημοσίων φορέων,
εκπρόσωπους του ΤΑΡ και άλλων επιχειρήσεων του χώρου. Περισσότερες πληροφορίες θα αναρτηθούν στην
ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ:
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=7&xcc=al&mid=51.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Τιράνων
Ενημερωτικό Δελτίο Φεβρουαρίου 2016
Σελίδα 14 από 15

Έκθεση για τον Τουρισμό και τον Ελεύθερο Χρόνο (21-24.04.2016)
Η εταιρεία EXPO CITY ALBANIA διοργανώνει έκθεση για τον Τουρισμό και τον Ελεύθερο Χρόνο, από 21-24
Απριλίου 2016, στον εκθεσιακό χώρο Expo City.
Έκθεση Ανατολικής Ευρώπης «Agribusiness 2016» (Τίρανα, 12-15 Μαΐου 2016)
Το Αλβανικό Συμβούλιο Αγροτικών Επιχειρήσεων (KASH) και το Εθνικό Αγροτικό Ινστιτούτο (EKR)
διοργανώνουν, για 14η φορά, την έκθεση «Agribusiness 2016», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Pallati I
Kongreseve, στα Τίρανα, από 12-15 Μαΐου 2016. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα των Α/Υπουργείων Γεωργίας
και Περιβάλλοντος, με την υποστήριξη του Αλβανικού Οργανισμού Ανάπτυξης Επενδύσεων (AIDA), του
BiznesAlbania, του Γεωργικού Πανεπιστημίου Τιράνων, του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Κοσσόβου και του
Εμπορικού Επιμελητηρίου της Νοτιοδυτικής ΠΓΔΜ. Παράλληλα με την έκθεση, θα πραγματοποιηθεί και η
Γενική συνέλευση του KASH.
Textile, Façon & Fashion Show (8-10.06.2016)
Η εταιρεία Klik Ekspo Group, σε συνεργασία με το γνωστό πρακτορείο μόδας Grace Models Agency,
διοργανώνει από 8 έως 10 Ιουνίου 2016, στο Pallati I Kongreseve, στα Τίρανα, την έκθεση Textile, Façon &
Fashion Show, όπου θα συμμετέχουν εκθέτες, τόσο από τη βιομηχανία υφασμάτων και ενδυμάτων, όσο και
από οίκους μόδας και σχεδιαστές, από την Αλβανία και από άλλες χώρες της περιοχής. Παράλληλα με την
έκθεση, προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί Φεστιβάλ Λουλουδιών και Φυσικού Τοπίου, σε συνεργασία με
τον Δήμο Τιράνων και το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση είναι
διαθέσιμες από τη διοργανώτρια εταιρεία στα τηλ. +35542274209 και στην ιστοσελίδα
www.klikekspogroup.com.

Η Προϊσταμένη
Παγώνα Λάρδα
Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄
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