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1. Επιχειρηματική δραστηριότητα
1.1 Ενέργεια και Ορυκτά
Μείωση παραγωγής και πωλήσεων της Bankers Petroleum, α΄ τρίμηνο 2016
H Bankers Petroleum ανακοίνωσε ότι η μέση παραγωγή πετρελαίου, το α΄ τρίμηνο 2016, ανήλθε σε 17.363
βαρέλια την ημέρα (bopd), ήτοι κατά 4% χαμηλότερη από την παραγωγή του δ΄ τριμήνου 2015 (18.137 bopd).
Οι πωλήσεις την εν λόγω περίοδο, ανήλθαν, κατά μέσο όρο, σε 17.280 βαρέλια την ημέρα (bopd), μειωμένες σε
σχέση με τα 18.558 bopd του προηγούμενου τριμήνου. Όσον αφορά στο απόθεμα αργού πετρελαίου την 31 η
Μαρτίου 2016, ανέρχεται σε 266.000 βαρέλια, σε αντιδιαστολή με τα 258.000 βαρέλια της 31ης Δεκεμβρίου
2015. Η μέση τιμή διαμορφώθηκε σε 21,07 $ το βαρέλι (62% της τιμής πετρελαίου Brent), ενώ το προηγούμενο
τρίμηνο είχε διαμορφωθεί σε 33,62 $ το βαρέλι (77% της τιμής πετρελαίου Brent).
Πιστοποίηση του ΤΑP ως Ανεξάρτητο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς (ITO)
Η Αλβανική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ERE) ολοκλήρωσε τη διαδικασία πιστοποίησης του Διαδριατικού
Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP AG) ως ανεξάρτητου διαχειριστή συστήματος μεταφοράς βάσει του 3ου
Ενεργειακού Πακέτου. Η εν λόγω πιστοποίηση ήταν προαπαιτούμενο για την έναρξη της κατασκευής του
αγωγού τον Μάιο 2016. Η εθνική πιστοποίηση συμπληρώνεται από την Τελική Κοινή Απόφαση Πιστοποίησης
του ΤΑΡ από τις ρυθμιστικές αρχές της Ελλάδας (ΡΑΕ), της Ιταλίας (AEEGSI) και της Αλβανίας (ERE), η οποία
έλαβε υπ’ όψιν τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Γραμματείας της Ενεργειακής Κοινότητας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΤΑΡ ΑG, η εν λόγω πιστοποίηση αποτελεί ορόσημο για την υλοποίηση του
έργου. Υπενθυμίζεται ότι, το 2013, ο TAP εξασφάλισε την εξαίρεσή του από συγκεκριμένες διατάξεις της
Ευρωπαϊκής Οδηγίας για το Φυσικό Αέριο (2009/73/ΕΚ), συμπεριλαμβανομένης της εξαίρεσης από την
πρόσβαση τρίτων μερών και της εξαίρεσης από την υποχρέωση διαχωρισμού της διαχείρισης από την
ιδιοκτησία του δικτύου, για μία χρονική περίοδο 25 ετών.
Άφιξη των πρώτων σωληναγωγών του ΤΑΡ στο Δυρράχιο
Στις 5 Απριλίου 2016, έφθασαν στο λιμάνι του Δυρραχίου οι πρώτοι 1.390 χαλύβδινοι σωληναγωγοί και 73
γωνίες για την κατασκευή του τμήματος του αγωγού ΤΑΡ που θα διέρχεται από την Αλβανία. Ο εν λόγω
εξοπλισμός κατασκευάσθηκε από τη γερμανική εταιρεία Salzgitter Mannesmann International GmbH και
φορτώθηκε στο λιμάνι Brake, προκειμένου να έρθει, δια θαλάσσης, μετά από 11 ημέρες, στο Δυρράχιο. Για να
εκφορτωθεί κάθε πλοίο απαιτούνται 6 ημέρες. Οι σωληναγωγοί και οι γωνίες θα αποθηκευτούν προσωρινά
στον Κεντρικό Σταθμό Διαλογής του Δυρραχίου, έκτασης 90.000 τ.μ. και στη συνέχεια, θα μεταφερθούν κατά
μήκος της όδευσης του αγωγού. Για την κατασκευή του τμήματος του αγωγού TAP που θα διέρχεται από την
Αλβανία εκτιμάται ότι θα χρησιμοποιηθούν περίπου 13.000 σωληναγωγοί, μήκους 18 και 12 μέτρων και
διαμέτρου 1,22 μέτρων. Ο κάθε 18μετρος σωληναγωγός ζυγίζει περί τους 16,9 τόνους. Η άφιξη των πρώτων
σωληναγωγών εορτάστηκε με ειδική εκδήλωση, στην οποία παρευρέθηκαν ο Α/ΠΘ, κ. E. Rama, ο Α/Υπουργός
Ενέργειας και Βιομηχανίας, κ. D. Gjiknuri, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, ανάδοχοι του έργου TAP
και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς. Ο κ. Rama δεν παρέλειψε ν’ αναφέρει τα πολλαπλά οφέλη από την
υλοποίηση του έργου, καθώς και την αναμενόμενη δημιουργία 15.000 θέσεων εργασίας, εντός της επόμενης
πενταετίας. Στιγμιότυπα από την άφιξη των πρώτων σωληναγωγών είναι διαθέσιμα στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://vimeo.com/163660730?ref=tw-share.
Ανάθεση συμβάσεων για το υποθαλάσσιο τμήμα του αγωγού ΤΑΡ
Στις 14 και 15.4.2016, ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP) ανακοίνωσε την ανάθεση των
συμβάσεων για α) τη Μελέτη, Προμήθεια, Κατασκευή και Εγκατάσταση (Engineering, Procurement,
Construction and Installation - EPCI) και β) την προμήθεια των σωληναγωγών 36 ιντσών, για το υποθαλάσσιο
τμήμα του έργου στην Αδριατική Θάλασσα (στα 820 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας), μήκους
105 χιλιομέτρων, ανάμεσα στις ακτές της Αλβανίας και της Νότιας Ιταλίας. Η σύμβαση του EPCI, η οποία
ανατέθηκε στην ιταλική Saipem SpA, περιλαμβάνει έργα μηχανικού στην ξηρά, τόσο σε Αλβανία, όσο και στην
Ιταλία (συμπεριλαμβανομένης και μίας μικρής σύραγγας), η υποθαλάσσια εγκατάσταση του αγωγού, η
προμήθεια και εγκατάσταση υποθαλάσσιου καλωδίου οπτικών ινών, καθώς και λειτουργίες προ-ανάθεσης και
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διεξαγωγής ερευνών. Η σύμβαση για την προμήθεια υποθαλάσσιων σωληναγωγών ανατέθηκε στη γερμανική
εταιρεία Salzgitter Mannesmann International GmbH και αφορά στην κατασκευή περισσότερων από 71
χιλιάδες τόνους υποθαλάσσιου αγωγού.

1.2 Κλάδος κατασκευών και Real Estate
Κύκλος εργασιών στον κατασκευαστικό τομέα, δ΄ τρίμηνο 2015
Σύμφωνα με την INSTAT, ο δείκτης κύκλου εργασιών, στην κατασκευαστική δραστηριότητα, το δ’ τρίμηνο του
2015, αυξήθηκε κατά 14,5%, σε σύγκριση με το δ’ τρίμηνο του 2014, και ο δείκτης όγκου των κατασκευών
αυξήθηκε κατά 22,2%. Ο αριθμός των εργαζομένων στις «Κατασκευές» το δ’ τρίμηνο του 2015 αυξήθηκε κατά
12,5%, σε σύγκριση με το δ’ τρίμηνο του 2014 και οι μισθοί αυξήθηκαν κατά 10,1%, κατά την ίδια περίοδο.
Επίσης, το δ’ τρίμηνο του 2015, ο δείκτης κύκλου εργασιών αυξήθηκε κατά 28,9%, σε σύγκριση με το
προηγούμενο τρίμηνο (γ΄ τρίμηνο 2015) και ο δείκτης όγκου των κατασκευών κατά 31,7%. Ο αριθμός των
εργαζομένων της δραστηριότητας «Κατασκευές», κατά το δ’ τρίμηνο του 2015, αυξήθηκε κατά 6,9%, σε
σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2015, ενώ οι μισθοί αυξήθηκαν κατά 2,4% κατά την ίδια περίοδο.
Κύκλος εργασιών αρχιτεκτόνων και μηχανικών, δ΄ τρίμηνο 2015
Σύμφωνα με την INSTAT, στις «Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες και υπηρεσίες μηχανικού», ο δείκτης κύκλου
εργασιών, αυξήθηκε κατά 9,3%, το δ’ τρίμηνο του 2015, σε σύγκριση με το δ’ τρίμηνο του 2014. Η τριμηνιαία
μεταβολή του δείκτη κύκλου εργασιών παρουσίασε αύξηση κατά 6,3% σε σύγκριση με το προηγούμενο
τρίμηνο. Κατά το δ’ τρίμηνο του 2015, η ετήσια μεταβολή του δείκτη, όσον αφορά στον αριθμό των
εργαζομένων εμφανίζει αύξηση κατά 14,2%, ενώ η τριμηνιαία μεταβολή του δείκτη παρουσιάζει αύξηση κατά
11,6%. Επίσης, το δ’ τρίμηνο του 2015, η ετήσια μεταβολή του δείκτη μισθών αυξήθηκε κατά 19,3%, σε
σύγκριση με το δ’ τρίμηνο του 2014, ενώ ο δείκτης των μισθών παρουσίασε αύξηση κατά 1,4%, σε σύγκριση
με το γ’ τρίμηνο του 2015.
Δείκτης Εμπιστοσύνης στον κατασκευαστικό τομέα, α΄ τρίμηνο 2016
Ο Δείκτης Εμπιστοσύνης στον Κατασκευαστικό τομέα (CIC) μειώθηκε κατά -16,7 ποσοστιαίες μονάδες, το α΄
τρίμηνο του 2016. Επί του παρόντος, ο εν λόγω Δείκτης βρίσκεται χαμηλότερα από τον μακροπρόθεσμο μέσο
όρο του, κατά 15,4 ποσοστιαίες μονάδες και από τον μέσο όρο της περιόδου 2008-2015, κατά 9 ποσοστιαίες
μονάδες. Η απόδοση του εν λόγω Δείκτη προήλθε από την πτώση στα τρία συστατικά στοιχεία του. Ως εκ
τούτου, η ζήτηση μειώθηκε κατά -20,0 ποσοστιαίες μονάδες, η παραγωγή μειώθηκε κατά -15,5 ποσοστιαίες
μονάδες και η απασχόληση στον κατασκευαστικό κλάδο μειώθηκε κατά -14,4 ποσοστιαίες μονάδες. Ακολουθεί
ανάλυση επιλεγμένων στοιχείων, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην δομή του εν λόγω Δείκτη: Κατά το α΄
τρίμηνο 2016, όλες οι επιχειρηματικές πτυχές στον κατασκευαστικό τομέα εκτιμώνται ως πτωτικές. Η συνολική
οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων του τομέα στην Αλβανία κατέγραψε την μεγαλύτερη πτώση, κατά -23
ποσοστιαίες μονάδες. Οι προσδοκίες για τη γενική οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων κατά το β΄ τρίμηνο
του 2016 είναι, επίσης, πτωτικές. Επίσης, οι επιχειρήσεις ανέφεραν μείωση της ζήτησης και αύξηση των
αποθεμάτων. Οι παράγοντες αυτοί οδήγησαν στην επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης του εν λόγω
τομέα. κατά -21,2 ποσοστιαίες μονάδες. Οι νέες επενδύσεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων 6 μηνών
μειώθηκαν κατά -13,8 ποσοστιαίες μονάδες. Οι προσδοκίες, ωστόσο, για τους επόμενους 6 μήνες εμφανίζονται
βελτιωμένες κατά 5,7 ποσοστιαίες μονάδες. Οι τιμές παραγωγού αναφέρθηκαν ανοδικές. Το ποσοστό
χρησιμοποίησης της παραγωγικής ικανότητας στον τομέα των κατασκευών συνέχισε την πτωτική πορεία και
κυμάνθηκε σε 54,7% περίπου, ήτοι 9,5 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από τον ιστορικό μέσο όρο του.

1.3 Τραπεζικός & Ασφαλιστικός Τομέας
Παρουσίαση του Αλβανικού Τραπεζικού Συστήματος, α΄ τρίμηνο 2016
Σύμφωνα με στοιχεία της Αλβανικής Ένωσης Τραπεζών (ΑΑΒ), κατά το α΄ τρίμηνο 2016, το συνολικό
ενεργητικό των 16 τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην Αλβανία ανέρχεται σε 1.361.908.638.373 Λεκ (9,87
δισεκ. €). Οι τρεις ελληνικές τράπεζες κατέχουν το 14,02% του συνόλου του ενεργητικού, με την Tirana Bank να
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κατέχει το 6,01%, η Alpha Bank 5,17% και η NBG 2,84%. Το μεγαλύτερο μερίδιο, ως προς το ενεργητικό,
κατέχει η BKT με 25,18% και ακολουθεί η Raiffeisen Bank με 20,86%, η Intesa San Paolo Bank με 11,22% και η
Credins με 11,1%. Ως προς τα δάνεια, οι τρεις ελληνικές τράπεζες κατέχουν το 17,23% του συνόλου, με την
Alpha Bank να κατέχει το 6,12%, η Tirana Bank 6,10% και η NBG 5,01%. Το μεγαλύτερο μερίδιο, ως προς τα
δάνεια, κατέχει η BKT με 20,21% και ακολουθεί η Raiffeisen Bank με 19,38% και η Credins με 15,2%. Ως προς
τις καταθέσεις, οι τρεις ελληνικές τράπεζες κατέχουν το 13,23% του συνόλου, με την Tirana Bank να κατέχει το
5,75%, η Alpha Bank 4,99% και η NBG 2,49%. Το μεγαλύτερο μερίδιο, ως προς τις καταθέσεις, κατέχει η BKT
με 25,17% και ακολουθεί η Raiffeisen Bank με 21,55%, η Credins με 11,51% και η Intesa San Paolo Bank με
10,91%.
Πορεία της αλβανικής ασφαλιστικής αγοράς (Ιανουάριος - Μάρτιος 2016)
Σύμφωνα με την Α/Χρηματοοικονομική Αρχή Εποπτείας (AMF), κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016,
η ασφαλιστική αγορά ανήλθε σε 2,939 δισ. Λεκ (περίπου 21,3 εκατ. €), σημειώνοντας μείωση -2,70% σε σχέση
με την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Ο αριθμός των συμβολαίων ανήλθε σε 222.422, καταγράφοντας μείωση 1,29%, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2015. Η αγορά συνεχίζει να κυριαρχείται από
ασφαλίσεις άλλες εκτός των ασφαλειών ζωής, των οποίων το μερίδιο ανέρχεται σε 92,40% του συνολικού
όγκου ασφαλίστρων. Οι ασφάλειες ζωής κατέχουν μερίδιο 6,97% και οι αντασφαλίσεις 0,63%. Όσον αφορά
στις ασφάλειες ζωής, τα μικτά ασφάλιστρα ανήλθαν σε 204,925 δισ. Λεκ (περίπου 1,48 εκατ. €), σημειώνοντας
πτώση -9,46% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2015. Από την άλλη πλευρά, ο αριθμός των
συμβολαίων των ασφαλειών ζωής ανήλθε σε 22.789, καταγράφοντας αύξηση 1,92% σε σχέση με την
αντίστοιχη περίοδο του 2015. Τα ασφάλιστρα για τις ασφαλίσεις άλλες εκτός των ασφαλειών ζωής ανήλθαν σε
2,716 δισ. Λεκ (περίπου 19,68 εκατ. €), καταγράφοντας μείωση -2,82% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο
2015. Ο αριθμός των συμβολαίων ανήλθε σε 199.629, ήτοι 1,65% λιγότερα από την αντίστοιχη περίοδο 2015.
Τα ασφάλιστρα για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων ανήλθαν στα 1,830 δισ. Λεκ (περίπου 13,3 εκατ. €),
καταγράφοντας αύξηση 2,19% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα
ασφάλιστρα στην εγχώρια ασφάλιση αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων MTPL (Motor Third Party Liability)
μειώθηκαν κατά -0,60% , ενώ ο αριθμός των συμβολαίων αυξήθηκε κατά 3,82%. Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα
ασφάλιστρα στη διασυνοριακή ασφάλιση μειώθηκαν κατά -4,68%. Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα
στην πράσινη κάρτα αυξήθηκαν κατά 17,79%. Στην προαιρετική ασφάλιση που δεν αφορά σε ασφάλεια ζωής,
το μεγαλύτερο μερίδιο απολαμβάνουν οι ασφάλειες πυρός και άλλων ζημιών στην ακίνητη περιουσία,
ακολουθούμενες από τις ασφάλειες γενικής αστικής ευθύνης. Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα για
ασφάλειες πυρός και άλλων φυσικών καταστροφών ανήλθαν σε 209,334 εκατ. Λεκ (περίπου 1,52 εκατ. €),
καταγράφοντας μείωση -40,80%. Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα για ασφάλειες ατυχημάτων και
υγείας ανήλθαν σε 280,2 εκατ. Λεκ (περίπου 2,03 εκατ. €), σημειώνοντας αύξηση 4,24% σε σχέση με την
αντίστοιχη περίοδο του 2015. Οι πληρωμές των απαιτήσεων αυξήθηκαν κατά 14,10%, σε σύγκριση με την
περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2015, φθάνοντας στα 805,2 εκατ. Λεκ (περίπου 5,8 εκατ. €). Η πλειονότητα των
απαιτήσεων, ήτοι 69,51% (560 εκατ. Λεκ ή περίπου 4,06 εκατ. €), αφορούσε στην ασφάλιση οχημάτων.
Αγορά προαιρετικών ιδιωτικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων (31.12.2015)
Σύμφωνα με την Α/Χρηματοοικονομική Αρχή Εποπτείας (AMF), την 31.12.2015, υπήρχαν τρία (3) ιδιωτικά
συνταξιοδοτικά ταμεία στην αλβανική αγορά, με σύνολο καθαρού ενεργητικού 928,74 εκατ. Λεκ (περίπου 6,73
εκατ. €). Σε σύγκριση με το τέλος 2014, σημειώθηκε αύξηση 47,62%. Ο αριθμός των μελών των ταμείων ανήλθε
σε 12.559, καταγράφοντας αύξηση 47,91% σε σύγκριση με το τέλος του 2014. Με βάση τον αριθμό των μελών,
η SIGAL κατέχει το 43,68% της αγοράς (5.486 μέλη και 468,47 εκατ. Λεκ καθαρό ενεργητικό), η SiCRED
Pensions το 35,75% (4.490 μέλη και 135,97 εκατ. Λεκ καθαρό ενεργητικό) και η Raiffeisen το 20,57% (2.583
μέλη και 324,30 εκατ. Λεκ καθαρό ενεργητικό). Τα μερίδια αγοράς με βάση το καθαρό ενεργητικό
διαμορφώνονται ως εξής: SIGAL 50,45%, Raiffeisen 34,91% και SiCRED Pensions 14,64%.
Εξελίξεις δευτερογενούς αγοράς τίτλων του δημοσίου (Ιανουάριος - Μάρτιος 2016)
Η δευτερογενής αγορά κρατικών χρεογράφων, κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016, κυριαρχήθηκε
κατά 77,09%, από συναλλαγές εντόκων γραμματίων μικρής διάρκειας. Το υπόλοιπο 22,91% αφορούσε σε
προϊόντα μακράς διάρκειας (γραμμάτια και ομόλογα). Όσον αφορά στον αριθμό των συναλλαγών, το 94,25%
αφορούσε σε έντοκα γραμμάτια μικρής διάρκειας. Όσον αφορά στο είδος των συναλλαγών, το 64,71% του
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συνολικού όγκου αφορούσε στην «Αγορά στην πρωτογενή αγορά» και το 19,88% στην «Εκκαθάριση της
ονομαστικής αξίας στη λήξη». Το 99,70% των συναλλαγών στη δευτερογενή αγορά πραγματοποιήθηκε από
μεμονωμένους επενδυτές. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016, οι συναλλαγές τύπου Β «Πωλήσεις
από χρηματοπιστωτικό διαμεσολαβητή χαρτοφυλακίου» αυξήθηκαν κατά 895 εκατ. λεκ (περίπου 6,49 εκατ. €)
ή 77,88% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Ο αριθμός των συναλλαγών αυξήθηκε, επίσης,
κατά 163,98%. Οι συναλλαγές τύπου C «Αγορές πριν την ωρίμανση» αυξήθηκαν κατά 105 εκατ. λεκ ή 14,88%
σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015, όπως, επίσης και ο αριθμός των συναλλαγών κατά 12,81%.
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2016, παρατηρήθηκε αύξηση στο απόλυτο ποσό των συναλλαγών
τύπου Β και C κατά 1 δισ. Λεκ (περίπου 7,24 εκατ. €), σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

1.4 Τομέας Μεταφορών
Υπογραφή συμφωνίας για άρση της αποκλειστικότητας διεθνών πτήσεων από το αεροδρόμιο Rinas
Στις 1.4.2016, υπογράφηκε από τον Α/Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, κ. E. Haxhinasto και την εταιρεία
«Tirana Airport Partners», η οποία διαχειρίζεται το διεθνές αεροδρόμιο Rinas των Τιράνων, συμφωνία για
άρση της αποκλειστικότητας που είχε το αεροδρόμιο για τη διεξαγωγή διεθνών πτήσεων. Η συμφωνία
προβλέπει την παράταση της διάρκειας παραχώρησης του αεροδρομίου κατά 2 έτη (έως τον Απρίλιο του
2027), ως αποζημίωση για τη λειτουργία του αεροδρομίου του Kukes στη βορειοανατολική Αλβανία. Σε
περίπτωση που λειτουργήσουν και άλλα αεροδρόμια στη χώρα, η περίοδος παραχώρησης θα επεκτείνεται
κατά το ήμισυ της εναπομείνουσας (κατά την έναρξη της λειτουργίας του νέου αεροδρομίου) διάρκειας
παραχώρησης. Η υλοποίηση της συμφωνίας θα επιτρέψει τη λειτουργία του αεροδρομίου Kukes στη ΒΑ
Αλβανία, καθώς και την κατασκευή και λειτουργία και άλλων αεροδρομίων στη χώρα. Αμέσως μετά την
επικύρωση της συμφωνίας από την Α/Βουλή, θα ξεκινήσουν οι δοκιμές των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού
στο αεροδρόμιο του Kukes, ενώ στη συνέχεια, θα συνταχθεί μελέτη σκοπιμότητας για την κατασκευή
αεροδρομίου στη νότιο Αλβανία.
Εξαγορά Διεθνούς Αεροδρομίου
Σύμφωνα με ανακοίνωση της China Everbright Limited (CEL), η εταιρεία Keen Dynamics Limited υπέγραψε
συμφωνία εξαγοράς της Tirana International Airport Shpk (ΤΙΑ), της παραχωρησιούχου εταιρείας που έχει
αναλάβει την ανάπτυξη και λειτουργία του Διεθνούς Αεροδρομίου των Τιράνων. Η Keen Dynamic Limited είναι
η κοινοπραξία της εταιρείας China Everbright Limited (μερίδιο 75%), εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και άμεσων επενδύσεων με έδρα το Hong Kong, με την εταιρεία
Friedmann Pacific Asset Management Limited (25%), η οποία εστιάζει σε επενδύσεις στη διεθνή αεροπορία και
έχει επίσης, έδρα το Hong Kong. Έως τώρα, στην εταιρεία ΤΙΑ συμμετείχαν η AviAlliance GmbH (47%), η DEG
Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft, μέλος του τραπεζικού ομίλου KfW (31,7%) και η AlbanianAmerican Enterprise Fund – AAEF (21,3%).
Οδηγία για τον καθορισμό τελών αεροδρομίου
Στις 5.4.2016, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η οδηγία του Υπουργού Μεταφορών
και Υποδομών Νο.1362/16.3.2016 σχετικά με τους κανόνες καθορισμού των τελών αεροδρομίου. Η εν λόγω
οδηγία περιέχει κοινούς κανόνες για όλα τα αεροδρόμια της αλβανικής επικράτειας και είναι υποχρεωτική για
εκείνα που εξυπηρετούν περισσότερους από 5 εκατ. επιβάτες. Αν κανένα αεροδρόμιο δεν πληροί την εν λόγω
προϋπόθεση, τότε η οδηγία εφαρμόζεται στο αεροδρόμιο με την μεγαλύτερη κυκλοφορία επιβατών στην
Αλβανία. Η κύρια πρόβλεψη της οδηγίας είναι η εκ των προτέρων διαβούλευση με την Υπηρεσία Πολιτικής
Αεροπορίας της Αλβανίας πριν τον καθορισμό των τελών, η εξασφάλιση σχετικής άδειας πριν την οποιαδήποτε
εργασία που αφορά στις υποδομές, καθώς και η διατήρηση ικανοποιητικού επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών.
Κύκλος εργασιών στον τομέα των μεταφορών και της αποθήκευσης, δ΄ τρίμηνο 2015
Σύμφωνα με την INSTAT, στη δραστηριότητα «Μεταφορές και αποθήκευση», ο δείκτης κύκλου εργασιών,
μειώθηκε κατά -39,9%, το δ’ τρίμηνο του 2015, σε σύγκριση με το δ’ τρίμηνο του 2014. Η τριμηνιαία μεταβολή
του δείκτη κύκλου εργασιών στις «Μεταφορές και αποθήκευση» παρουσίασε μείωση κατά -13,3% σε σύγκριση
με το προηγούμενο τρίμηνο. Κατά το δ’ τρίμηνο του 2015, η ετήσια μεταβολή του δείκτη, όσον αφορά στον
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αριθμό των εργαζομένων εμφανίζει μείωση κατά -0,6%, ενώ η τριμηνιαία μεταβολή του δείκτη, στον αριθμό των
εργαζομένων, παρουσιάζει αύξηση κατά 0,6%. Επίσης, το δ’ τρίμηνο του 2015, η ετήσια μεταβολή του δείκτη
μισθών μειώθηκε κατά -13,3%, σε σύγκριση με το δ’ τρίμηνο του 2014, ενώ ο δείκτης των μισθών παρουσίασε
αύξηση κατά 1,6%, σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2015.
Έκδοση φορολογικής ενημερότητας
Σύμφωνα με την Οδηγία Νο.6 /20.4.2016 του Υπουργικού Συμβουλίου της Αλβανίας, η οποία δημοσιεύθηκε
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 25.4.2016, καταργήθηκε η υποχρέωση ελέγχου, από τις
φορολογικές διευθύνσεις, της πληρωμής του φόρου για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, προκειμένου εκδώσουν
πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. Η εν λόγω αλλαγή ισχύει από 25 Απριλίου 2016.

1.5 Τομέας Τροφίμων και Γεωργίας
Μνημόνιο Συνεργασίας Αλβανίας και Κουβέιτ στον τομέα της γεωργίας, της αλιείας και των τροφίμων
Υπογράφηκε, στις 24.3.2016, Μνημόνιο Συνεργασίας ανάμεσα στην Αλβανία και το Κουβέιτ στους τομείς της
γεωργίας, της αλιείας, της φυτοπροστασίας, της υγείας των ζώων και της ασφάλειας τροφίμων. Το Μνημόνιο
περιλαμβάνει την ανταλλαγή των αποτελεσμάτων ερευνών και πειραμάτων που άπτονται των ανωτέρω τομέων,
καθώς και την ευρύτερη συνεργασία στην επιστημονική έρευνα και τη μεταφορά τεχνογνωσίας προς βελτίωση
του αγροτικού τομέα των δύο χωρών.
Προβλήματα στις εξαγωγές αγγουριού από την Αλβανία στην ΠΓΔΜ
Αγγούρια που προέρχονται από την περιοχή της Lushnje στην Αλβανία και εισάχθηκαν στην ΠΓΔΜ βρέθηκαν
με συγκεντρώσεις εντομοκτόνων διπλάσιες από τις επιτρεπόμενες, σύμφωνα με δηλώσεις του Υφυπουργού
Γεωργίας της ΠΓΔΜ, κ. Lupco Nikolovski. Η ουσία που βρέθηκε, σύμφωνα με τις αρχές της ΠΓΔΜ, είναι η
Metalaxyl και θεωρείται δηλητηριώδης σε μεγάλες συγκεντρώσεις. Ο Α/Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Διαχείρισης Υδάτων, κ. E. Panariti διέταξε τη διενέργεια ελέγχων για την παρουσία
φυτοφαρμάκων στα αλβανικά λαχανικά και ιδιαίτερα, στα αγγούρια και τις τομάτες, από θερμοκηπιακές
καλλιέργειες στην περιοχή της Lushnje. Τα δείγματα αναλύθηκαν, τόσο από τα εργαστήρια του Αλβανικού
Ινστιτούτου για την Ασφάλεια των Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων, όσο και από ανεξάρτητο εργαστήριο
της Ιταλίας. Στα δείγματα δεν εντοπίστηκαν υπολείμματα φυτοφαρμάκων πάνω από τα διεθνώς επιτρεπόμενα
ανώτατα επίπεδα.

1.6 Τουριστικός τομέας
Κύκλος εργασιών ξενοδοχείων, δ΄ τρίμηνο 2015
Σύμφωνα με την INSTAT, o κύκλος εργασιών των ξενοδοχείων, το δ’ τρίμηνο του 2015, αυξήθηκε κατά 11,3%,
σε σύγκριση με το δ’ τρίμηνο του 2014. Η τριμηνιαία μεταβολή του δείκτη όγκου κύκλου εργασιών στην
δραστηριότητα «Ξενοδοχεία», παρουσίασε αύξηση κατά 20,0%, σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2015. Κατά
το δ’ τρίμηνο του 2015, στην δραστηριότητα «Ξενοδοχεία», η ετήσια μεταβολή του δείκτη όσον αφορά στον
αριθμό εργαζομένων εμφάνισε αύξηση κατά 11,5%. Η τριμηνιαία μεταβολή του δείκτη αριθμού των
εργαζομένων παρουσίασε μείωση κατά -10,0%. Κατά το δ’ τρίμηνο του 2015, στην δραστηριότητα
"Ξενοδοχεία", ο δείκτης μισθών σημείωσε αύξηση κατά 6,9%, σε σύγκριση με το δ’ τρίμηνο του 2014 και ο
δείκτης των μισθών παρουσίασε μείωση κατά -10,8%, σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2015.
Κύκλος εργασιών τουριστικών πρακτορείων, δ΄ τρίμηνο 2015
Σύμφωνα με την INSTAT, στη δραστηριότητα «Ταξιδιωτικών γραφείων», ο δείκτης όγκου κύκλου εργασιών
αυξήθηκε κατά 21,8%, το δ’ τρίμηνο του 2015, σε σύγκριση με το δ’ τρίμηνο του 2014. Η τριμηνιαία μεταβολή
του δείκτη όγκου κύκλου εργασιών παρουσιάζει μείωση κατά -0,3% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.
Κατά το δ’ τρίμηνο του 2015, στη δραστηριότητα "Ταξιδιωτικών γραφείων", η ετήσια μεταβολή του δείκτη του
αριθμού των εργαζομένων παρουσιάζει αύξηση κατά 22,0%, σε σύγκριση με το δ’ τρίμηνο του 2014. Σε
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3,4%. Όσον αφορά στους μισθούς, ο δείκτης σημειώνει αύξηση κατά 17,3%, σε σύγκριση με το δ’ τρίμηνο του
2014 και μείωση κατά -0,4% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.
Το 2018 αναμένεται ο τουριστικός λιμένας σκαφών αναψυχής Porto Albania στο Kalaja e Turres
Το Porto Albania είναι ένα έργο από την ελβετική εταιρεία FINSEC AG (Ltd) και την αλβανική θυγατρική της
Finsec Port Sh.a., το οποίο ξεκίνησε το 2014 και αναμένεται να ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2018. Πρόκειται
για την κατασκευή υπερσύγχρονου τουριστικού λιμένα σκαφών αναψυχής (μαρίνα) στην τοποθεσία Kalaja e
Turres, στο νότιο άκρο του κόλπου του Δυρραχίου. Η επένδυση είναι προϋπολογισμού άνω των 250 εκατ. €
και περιλαμβάνει μαρίνα με 650 θέσεις ελλιμενισμού, συμπεριλαμβανομένων αγκυροβολίων για γιοτ με μήκος
ως 75 μέτρα, ελικοδρόμιο, πολυτελές ξενοδοχείο 5 αστέρων, βίλες, εμπορικό κέντρο, εστιατόρια, καφετέριες,
γήπεδο του γκολφ και άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις. Το γενικό σχέδιο της μαρίνας έχει ανατεθεί στην
τουρκική εταιρεία «Arti Proje Consulting Ltd», ενώ η ισπανική αρχιτεκτονική εταιρεία «Emilio Tuñón and
Marceline Ruckstuhl Arquitectos» έχει αναλάβει τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του τουριστικού χωριού.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα http://www.portoalbania.com/

1.7 Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Κύκλος εργασιών στον τομέα της Επικοινωνίας και της Πληροφορικής, δ΄ τρίμηνο 2015
Στη δραστηριότητα «Πληροφορική και Επικοινωνία», ο δείκτης κύκλου εργασιών, αυξήθηκε κατά 3,0%, το δ’
τρίμηνο του 2015, σε σύγκριση με το δ’ τρίμηνο του 2014. Η τριμηνιαία μεταβολή του δείκτη κύκλου εργασιών
στην «Πληροφορική και Επικοινωνία» παρουσίασε αύξηση κατά 10,4%, σε σύγκριση με το προηγούμενο
τρίμηνο. Κατά το δ’ τρίμηνο του 2015, η ετήσια μεταβολή του δείκτη, όσον αφορά στον αριθμό των
εργαζομένων εμφανίζει αύξηση κατά 17,2% και η τριμηνιαία μεταβολή του δείκτη, στον αριθμό των
εργαζομένων, παρουσιάζει αύξηση κατά 2,7%. Επίσης, το δ’ τρίμηνο του 2015, η ετήσια μεταβολή του δείκτη
μισθών μειώθηκε κατά -0,1%, σε σύγκριση με το δ’ τρίμηνο του 2014, ενώ ο δείκτης των μισθών παρουσίασε
αύξηση κατά 3,7%, σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2015.
Απολογισμός 7th Infocom Conference Albania (24 -25 Μαΐου 2016)
Διοργανώθηκε, από την ελληνική εταιρεία Smart Press, το 7ο InfoCom Albania - Telecom Forum, “Shaping the
Digital Future”, το οποίο πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα, από 24 έως 25 Μαΐου 2016, υπό την αιγίδα του
Αλβανικού Υπουργείου Καινοτομίας & Δημόσιας Διοίκησης, της Αλβανικής Αρχής Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων (AKEP), του Αλβανικού Ιδρύματος Καινοτομίας (AIF) και του Ερευνητικού Κέντρου ΤΠΕ Protik.
Στο συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι από εταιρείες - ηγέτες της αγοράς των τηλεπικοινωνιών, όπως
Vodafone, Albtelecom, ABCOM, Ericsson, στελέχη επιχειρήσεων του τομέα της πληροφορικής και της
τεχνολογίας, όπως INTRACOM TELECOM, SingularLogic, Vector, καθώς και άλλων συναφών με τον χώρο
επιχειρήσεων, εκπρόσωποι παραγωγικών και συλλογικών φορέων και επιμελητηρίων, κυβερνητικά και
υψηλόβαθμα στελέχη της δημόσιας διοίκησης, εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής και διπλωματικής κοινότητας και
διαμορφωτές της κοινής γνώμης. Τις εργασίες της φετινής διοργάνωσης, άνοιξαν, εκ μέρους των διοργανωτών,
ο κ. Κ. Νόστης, από τη SMART PRESS και ο κ. Γ. Μπλέκας, από την Intracom Telecom. Ακολούθησαν οι
εναρκτήριοι χαιρετισμοί της Υπουργού Καινοτομίας και Δημόσιας Διοίκησης της Αλβανίας, κας Milena Harito
και του Προέδρου της Αλβανικής Αρχής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (AKEP), κ. Piro Xhixho. Πριν την
έναρξη των θεματικών ενοτήτων της 1ης ημέρας του συνεδρίου, απονεμήθηκαν βραβεία, τα οποία συνδέονταν
με την καινοτομία προϊόντων και υπηρεσιών, στις επιχειρήσεις του κλάδου στην Αλβανία. Συγκεκριμένα,
τιμήθηκαν οι εταιρείες Ericsson, Neptun, Intracom Telecom και Vodafone Albania, καθώς και το Ερευνητικό
Κέντρο Protik. Η 1η ημέρα του συνεδρίου ήταν αφιερωμένη στις ενσύρματες και ασύρματες τεχνολογίες δικτύου
και αποτελούνταν από τις εξής θεματικές ενότητες: 1. «Η πρόκληση της ευρυζωνικότητας», 2. «EaaS –
Everything as a Service», και 3. «Η επανάσταση του Internet of Things (IoT)». Η 2η ημέρα ασχολήθηκε με τις
ευκαιρίες της ψηφιακής εποχής και ειδικότερα με τις start-up επιχειρήσεις, τα κοινωνικά δίκτυα και το
ηλεκτρονικό επιχειρείν. Παράλληλα με τις ως άνω θεματικές ενότητες, διεξήχθη η 2η Σύνοδος Κορυφής των
Ρυθμιστικών Αρχών Τηλεπικοινωνιών της ΝΑ Ευρώπης, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των
ρυθμιστικών αρχών από Αλβανία (AKEP), Ρουμανία (ANCOM), Κροατία (HAKOM), πΓΔΜ (AEC), Σλοβενία
(APEK), Μαυροβούνιο (EKIP), Τουρκία (ΙCTA), Βέλγιο (BIPT) και εκπρόσωπος της Διεθνούς Ένωσης
Τηλεπικοινωνιών (ITU). Στο περιθώριο του συνεδρίου υπήρχε έκθεση προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας
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από Ελλάδα και Αλβανία. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
http://www.infocomalbania.com/.

1.8 Τομέας Υγείας και Περιβάλλοντος
162 νέα φάρμακα με διπλώματα ευρεσιτεχνίας από τον Σεπτέμβριο 2013
Σύμφωνα με δηλώσεις του Α/Υπουργού Υγείας, κ. Ilir Beqaj, από την ανάληψη της τωρινής Κυβέρνησης έως
σήμερα, έχουν εγγραφεί 162 νέα φάρμακα με διπλώματα ευρεσιτεχνίας (πατέντα). Εξ’ αυτών, τα 10 αφορούν
σε ιταλικά φάρμακα. Ειδικότερα, το 2013 τα φάρμακα που καλύπτονταν από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
αντιπροσώπευαν το 35% των εισαγωγών, ενώ το 2015, το ποσοστό ανήλθε στο 54%. Σε αυτό συνετέλεσε το
νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα φάρμακα, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και το σύστημα παρακολούθησης
«Track and Trace», τα οποία βοήθησαν στο να αυξηθεί η ποιότητα των φαρμάκων που κυκλοφορούν στην
αλβανική αγορά και να γίνουν πιο προσιτές οι τιμές.
Συνάντηση εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο της Συμφωνίας Κοινωνικής Ασφάλισης μεταξύ Αλβανίας και
Γερμανίας
Στις 18-20 Απριλίου τ.έ., πραγματοποιήθηκε, στη Γερμανία, συνάντηση τεχνικών εμπειρογνωμόνων στο
πλαίσιο της Συμφωνίας μεταξύ Αλβανίας και Γερμανίας για την Κοινωνική Ασφάλιση, η οποία υπεγράφη στις
23 Σεπτεμβρίου 2015. Θέμα συζήτησης αποτέλεσαν οι ακολουθητέες διοικητικές διαδικασίες και η έγκριση των
εντύπων που θα χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή της συμφωνίας. Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία έχει στόχο
την αμοιβαία αναγνώριση των εισφορών που καταβάλλονται από τους υπηκόους των δύο χωρών. Ο επόμενος
γύρος των συζητήσεων θα λάβει χώρα στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2016, οπότε και αναμένεται να
οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας και να ξεκινήσει η υλοποίησή της.
Έναρξη β΄ φάσης της μεταρρύθμισης στη διαχείριση υδάτων
Στις 29.4.2016, η Α/Κυβέρνηση εγκαινίασε τη β΄ φάση της μεταρρύθμισης της διαχείρισης υδάτων. Στην ομιλία
του, ο Α/ΠΘ, κ. E. Rama τόνισε ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι ο διπλασιασμός των αρδευόμενων εκτάσεων
έως το 2017. Μέσα σε 2 έτη από την ανάληψη της παρούσαςσ Κυβέρνησης, οι αρδευόμενες εκτάσεις
αυξήθηκαν κατά 42.000 εκτάρια, από 117.000 το 2013 σε περίπου 160.000 εκτάρια στο τέλος του 2016, με
στόχο να γίνουν 200.000 εκτάρια, στο τέλος του 2017. Οι επενδύσεις της Κυβέρνησης στα συστήματα
άρδευσης και αποστράγγισης είναι, πλέον, 8 φορές περισσότερες από τον μέσο όρο των τελευταίων 20 ετών.
Η μεταρρύθμιση της διαχείρισης υδάτων περιλαμβάνει, ακόμη, την αναδιάρθρωση των δημοτικών
επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, οι οποίες θα πρέπει, πλέον, να λειτουργούν με βάση την ορθή
διαχείριση των πόρων και την οικονομική βιωσιμότητα. Ο κ. Πρωθυπουργός επισήμανε ότι η χρηματοδότηση
της Κεντρικής Κυβέρνησης προς τις εν λόγω δημοτικές επιχειρήσεις θα εξαρτώνται από τα αποτελέσματα που
θα εμφανίζουν και την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της παροχής νερού στις περιοχές που
διαχειρίζονται. Σε 1η φάση, θα παραμείνουν 61 επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης σε ισάριθμους δήμους
της Αλβανίας. Σε 2η φάση όμως, θα είναι δυνατό, εφ’ όσον μία επιχείρηση πηγαίνει καλά, να επεκταθεί σε
άλλους δήμους, έτσι ώστε κάποια στιγμή, στο μέλλον, να παραμείνουν μόνο οι οικονομικά βιώσιμες
επιχειρήσεις, όπως σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίσθηκαν οι ενημερωτικές
συναντήσεις του Α/Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, κ. E. Haxhinasto, στα μέσα Απριλίου τ.έ., με τους
Δήμους Λέζας, Τιράνων, Πόγκραντετς και Αυλώνας, με σκοπό την παροχή διευκρινίσεων για την απαιτούμενη
αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης των δήμων. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας,
εκδόθηκε σχετικός Οδηγός που περιλαμβάνει το νομοθετικό πλαίσιο και πρακτικές οδηγίες προς τους φορείς
διαχείρισης, προκειμένου να αναπτύξουν Σχέδιο Μετάβασης, καθώς και 5-ετές Σχέδιο Δράσης Βελτίωσης της
Απόδοσης, το οποίο θα περιλαμβάνει σχετικό Επιχειρησιακό Σχέδιο (Business Plan). Ο εν λόγω Οδηγός είναι
διαθέσιμος, στην αλβανική γλώσσα, στον σύνδεσμο: http://shukalb.al/wp-content/uploads/2016/05/Guidelinefor-Water-Sector-Reform-Briefing.pdf.

1.9 Άλλες ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος
Έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων
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Από 1η Απριλίου 2016, ξεκίνησε τη λειτουργία του το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (Qendra Kombëtare e
Biznesit - QKB), το οποίο προέκυψε από τη συγχώνευση του Εθνικού Κέντρου Εγγραφής (QKR) και του
Εθνικού Κέντρου Αδειοδοτήσεων (QKL). Το οργανόγραμμα του νέου φορέα τέθηκε σε ισχύ στις 15.03.2016 και
οι υπηρεσίες του παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα www.qkb.gov.al.
Δείκτης Οικονομικού Κλίματος, α΄ τρίμηνο 2016
Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (ESI) μειώθηκε κατά 5,7 μονάδες το α΄ τρίμηνο του 2016 και βρέθηκε κάτω
από τον ιστορικό μέσο όρο, για πρώτη φορά μετά από τρία τρίμηνα. Η πτώση του Δείκτη Οικονομικού
Κλίματος, κατά το α’ τρίμηνο του 2016, οφείλεται στη μείωση της εμπιστοσύνης σε όλους τους τομείς της
οικονομικής δραστηριότητας, με την εμπιστοσύνη στον κατασκευαστικό τομέα να καταγράφει την μεγαλύτερη
πτώση. Ειδικότερα, ο Δείκτης Εμπιστοσύνης στον τομέα της Βιομηχανία (ICI) μειώθηκε κατά -3 ποσοστιαίες
μονάδες, κατά το α’ τρίμηνο του 2016. Η μείωση στον ICI προήλθε από τη μείωση του ισοζυγίου παραγωγής
κατά -8,1 ποσοστιαίες μονάδες, τη μείωση της οικονομικής κατάστασης κατά -7,7 ποσοστιαίες μονάδες και την
αύξηση του υπολοίπου της κατάστασης των αποθεμάτων κατά 6,6 ποσοστιαίες μονάδες. Ο ICI βρίσκεται 4,5
ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το μακροπρόθεσμο μέσο όρο. Ο Δείκτης Εμπιστοσύνης στον τομέα των
Υπηρεσιών (SCI) συνέχισε την πτωτική του πορεία, καταγράφοντας μείωση -1,0 ποσοστιαία μονάδα, κατά το
α’ τρίμηνο 2016, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Ο SCI βρίσκεται 3,7 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από
τον ιστορικό μέσο όρο. Η μείωση οφείλεται κυρίως, στην επιδείνωση της εκτίμησης για τη ζήτησης (κατά -5,3
ποσοστιαίες μονάδες) και στην επιδείνωση της εκτίμησης της συνολικής κατάστασης των επιχειρήσεων κατά 1,7 ποσοστιαίες μονάδες. Αντίθετα, στον SCI συνέβαλε θετικά το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών εκτίμησαν ότι βελτιώθηκε η γενικότερη οικονομική κατάσταση
(+4,1 ποσοστιαίες μονάδες). Η Εμπιστοσύνη στον τομέα του εμπορίου επιδείνωσε το Δείκτη στο εμπόριο
(CIT), ο οποίος μειώθηκε κατά -4,1 ποσοστιαίες μονάδες, κατά το α’ τρίμηνο του 2016. Η μείωση αυτή
αποδίδεται στην επιδείνωση της ισορροπίας της οικονομικής κατάστασης κατά -5,8 ποσοστιαίες μονάδες, της
κατάστασης του ισοζυγίου των επιχειρήσεων κατά -5,7 ποσοστιαίες μονάδες και της κατάστασης της
απασχόλησης (το υπόλοιπο μειώθηκε κατά -0,7 ποσοστιαίες μονάδες). Η Εμπιστοσύνη στις Κατασκευές
επιδείνωσαν το Δείκτη των Κατασκευών (CIC), ο οποίος μειώθηκε κατά -16,7 ποσοστιαίες μονάδες, το α΄
τρίμηνο του 2016. Τέλος, ο Δείκτης της Εμπιστοσύνης των Καταναλωτών μειώθηκε κατά -2,5 ποσοστιαίες
μονάδες.
Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτών, α΄ τρίμηνο 2016
Ο Δείκτης Εμπιστοσύνης των Καταναλωτών μειώθηκε κατά -2,5 ποσοστιαίες μονάδες, το α’ τρίμηνο του 2016,
μετά από ελαφρά αύξηση το δ΄ τρίμηνο 2015. Επί του παρόντος, ο εν λόγω Δείκτης βρίσκεται χαμηλότερα από
τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο του. Η επιδείνωση του δείκτη αντανακλά την επιδείνωση των τριών ισοζυγιών
που τον συνθέτουν. Ειδικότερα, το ισοζύγιο των μεγάλων αγορών μειώθηκε κατά -7,6 ποσοστιαίες μονάδες. Οι
προσδοκίες των καταναλωτών για τη χρηματοοικονομική κατάσταση των νοικοκυριών και την κατάσταση
εισοδήματος/δαπανών μειώθηκαν -1,9 ποσοστιαίες μονάδες και -1,8 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα. Από την
άλλη πλευρά, οι προσδοκίες για τη γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας το επόμενο τρίμηνο
βελτιώθηκαν κατά +1,5 ποσοστιαίες μονάδες. Ακολουθεί ανάλυση επιλεγμένων δεικτών που δεν
περιλαμβάνονται στην δομή του Δείκτη Εμπιστοσύνης των Καταναλωτών: Οι καταναλωτές αξιολόγησαν την
οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών, ως επιδεινωμένη για το α’ τρίμηνο του 2016. Ωστόσο, εκτιμούν ως
βελτιωμένη τη γενικότερη οικονομική κατάσταση στην χώρα κατά το α΄ τρίμηνο 2016 (κατά 0,9 ποσοστιαίες
μονάδες). Το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να είναι χαμηλότερο, κατά τους επόμενους 6 μήνες, σύμφωνα με
τους καταναλωτές. Το κόστος ζωής αξιολογήθηκε ως πτωτικό, καθώς ακόμη και η πορεία των τιμών, μετά από
3 και 12 μήνες εκτιμάται ως πτωτική. Ο πληθωρισμός μετά από ένα έτος αναμένεται να είναι 1,33%, ήτοι 0,35
ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από το προηγούμενο τρίμηνο.
Πτώση της εμπιστοσύνης των ξένων επενδυτών
Η Ένωση Ξένων Επενδυτών στην Αλβανία (FIAA), στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τη Συμμαχία
Επιχειρήσεων της Σλοβακίας (Business Alliance of Slovakia), δημοσίευσε τα αποτελέσματα της έρευνας για
τον Δείκτη Επιχειρηματικού Κλίματος και την Αξιολόγηση της Επίπτωσης των Νόμων, κατά το 2015. Τα
στοιχεία συλλέχθηκαν, κυρίως, από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ηλεκτρικής
ενέργειας, των υδρογονανθράκων και των ορυκτών. Τα στοιχεία που αναφέρθηκαν ως αρνητικά είναι: η
επιβολή των νόμων, οι επιδόσεις του δικαστικού συστήματος, η φορολογική νομοθεσία, η σαφήνεια,
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σταθερότητα και εφαρμογή των νόμων, η γραφειοκρατία, η διαφθορά στους δημόσιους φορείς, ο αθέμιτος
ανταγωνισμός, το έγκλημα, η έλλειψη κράτους δικαίου, η σταθερότητα των τιμών, η λειτουργία του δημοσίου
και το πολιτικό σύστημα στην χώρα. Από την άλλη πλευρά, ως θετικά αναφέρθηκαν: η εργατική νομοθεσία, οι
κανονισμοί σχετικά με την αδειοδότηση και την πιστοποίηση, οι υποδομές και η πρόσβαση σε
χρηματοδότηση. Όσον αφορά στους νόμους που ψηφίσθηκαν το 2015, ο νέος Νόμος για τον ΦΠΑ 2015, ο
Νόμος για τα Εισοδήματα και το Νομοσχέδιο για τις Φορολογικές Διαδικασίες κρίθηκαν αρνητικά από τις
επιχειρήσεις. Θετικά αξιολογήθηκαν οι Νόμοι για τις Στρατηγικές Επενδύσεις, τον Τουρισμό, τις ΣΔΙΤ και η νέα
Οδηγία για τις Ενδοομιλικές Συναλλαγές.
Έκθεση του US State Department
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Αλβανικού Τύπου, δημοσιεύθηκε έκθεση του US State Department, η οποία
καταγράφει διαφθορά σε όλους τους τομείς της ζωής στην Αλβανία. Εντονότερη, σημειώνει η έκθεση, είναι η
διαφθορά στη Δικαιοσύνη και στο Σύστημα Υγείας. Αναφέρονται, ακόμη, σημαντικές παρατυπίες κατά τη
διεξαγωγή των δημοτικών εκλογών του 2015, περιστατικά ενδο-οικογενειακής βίας και βίας κατά γυναικών και
παιδιών, πολιτικοποίηση των διορισμών δικαστών στο Συνταγματικό και το Ανώτατο Δικαστήριο, έλεγχος των
Μ.Μ.Ε. και διαφθορά στην αστυνομία και στα πανεπιστήμια. Επισημαίνεται, επίσης, η ατιμωρησία διάφορων
αξιωματούχων και σημαντικών επιχειρηματιών, καθώς και ότι στην χώρα συνεχίζεται η παράνομη διακίνηση
λευκής σαρκός, όπλων, ναρκωτικών κ.λ.π.
Δείκτης όγκου κύκλου εργασιών, δ΄ τρίμηνο 2015
Σύμφωνα με την INSTAT, κατά το δ’ τρίμηνο του 2015, ο δείκτης όγκου κύκλου εργασιών ήταν 131,6% σε
σχέση με το έτος βάσης (2010 = 100). Η ετήσια μεταβολή του δείκτη παρουσιάζει αύξηση 2,1 % σε
δραστηριότητες που καλύπτονται από την τριμηνιαία έρευνα, σε σύγκριση με το δ’ τρίμηνο του 2014. Η ετήσια
μεταβολή το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014 ήταν αύξηση κατά 2,6%. Η τριμηνιαία μεταβολή του δείκτη όγκου
κύκλου εργασιών, το δ’ τρίμηνο του 2015, παρουσιάζει αύξηση κατά 3,7%, σε σύγκριση με το προηγούμενο
τρίμηνο. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στις δραστηριότητες «Κατασκευές» και «Ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο
και ατμός» κατά 28,9% και 13% αντίστοιχα.
Δείκτης όγκου κύκλου εργασιών τομέα υπηρεσιών, δ΄ τρίμηνο 2015
Σύμφωνα με την INSTAT, κατά το δ’ τρίμηνο του 2015, ο δείκτης όγκου κύκλου εργασιών στον τομέα των
υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 1,8% σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο 2014, κυρίως λόγω της αύξησης στον τομέα
«Χονδρικό και λιανικό εμπόριο και επισκευές οχημάτων», κατά 26,1%. Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο,
παρομοίως, ο δείκτης όγκου κύκλου εργασιών αυξήθηκε κατά 0,6%, κυρίως λόγω της αύξησης στο «Χονδρικό
και λιανικό εμπόριο και επισκευές οχημάτων» κατά 20,2%. Ο αριθμός των απασχολουμένων στον τομέα των
υπηρεσιών, κατά το δ΄ τρίμηνο 2015, αυξήθηκε κατά 16,2% σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο 2014, κυρίως λόγω της
αύξησης στους τομείς «Χονδρικό εμπόριο» και «Πληροφορική και Επικοινωνίες» κατά 19,1% και 17,2%
αντίστοιχα. Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ο δείκτης του αριθμού των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά
1,8%, κυρίως λόγω της αύξησης στους τομείς «Χονδρικό και λιανικό εμπόριο και επισκευές οχημάτων» και
«Πληροφορική και Επικοινωνίες» κατά 2,2% και 2,7% αντίστοιχα. Ο δείκτης μισθού κατέγραψε αύξηση 10,8%
σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014, κυρίως λόγω της αύξησης στο «Χονδρικό Εμπόριο» κατά 18,0%
και 2,6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, κυρίως λόγω της αύξησης στους τομείς «Χονδρικό και λιανικό
εμπόριο και επισκευές οχημάτων» και «Πληροφορική και Επικοινωνίες» κατά 3,9% και 3,7% αντίστοιχα.

2. Αλβανική οικονομία
Μείωση βασικού επιτοκίου
Το Εποπτικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Αλβανίας, στη συνεδρίασή του την 6.4.2016, αποφάσισε τη μείωση
του βασικού επιτοκίου κατά 0,25 μονάδες, ήτοι από 1,75% σε 1,5%, προκειμένου τονωθεί η εγχώρια ζήτηση
και ενισχυθεί η πιστωτική επέκταση. Στην απόφαση αυτή οδήγησε η απότομη πτώση του πληθωρισμού κατά
τους δύο πρώτους μήνες του 2016 (0,2% τον Φεβρουάριο 2016 έναντι 2% τον Δεκέμβριο 2015), λόγω των
χαμηλών τιμών του πετρελαίου και των τροφίμων. Οι αποπληθωριστικές πιέσεις αναμένεται να συνεχισθούν
και τους επόμενους μήνες, γι’ αυτό η Τράπεζα της Αλβανίας αναθεώρησε την πρόβλεψή της για τον
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πληθωρισμό του 2016 (1,9% αντί του 2,3% της προηγούμενης πρόβλεψης) και έκρινε απαραίτητη την
περαιτέρω νομισματική τόνωση της οικονομίας. Επιπροσθέτως, προκειμένου να υποστηριχθεί περαιτέρω η
απόφαση της μείωσης του βασικού επιτοκίου και η διατραπεζική αγορά, η Τράπεζα της Αλβανίας μείωσε τα
επιτόκια στην διατραπεζική αγορά, με το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (overnight deposit
facility rate) να ορίζεται, πλέον, σε 0,25% και το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής δανεισμού (overnight lending
facility rate) σε 2,75%.
Εκτίμηση Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) 2015
Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη εκτίμηση της INSTAT, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) για το έτος
2015 αυξήθηκε κατά 2,61% σε σχέση με το 2014. Η ανωτέρω εκτίμηση βασίζεται στα τριμηνιαία στοιχεία του
2015.
Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να φθάσει στο 3,4% το 2016
Σύμφωνα με δηλώσεις του Α/Υπουργού Οικονομικών, κ. Arben Ahmetaj κατά τη συνεδρίαση (20.04.2016) της
κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Οικονομία και τα Οικονομικά, το 2016 αναμένεται ο ρυθμός ανάπτυξης να
ανέλθει στο 3,4%. Το 2015, ο ρυθμός ανάπτυξης ανήλθε, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες εκτιμήσεις, σε
2,61%. Πρόσθεσε, ακόμη, ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της Α/Οικονομίας εκτιμάται να είναι 0,5% υψηλότερος από
τον μέσο όρο της περιοχής. Κύριος μοχλός της ανάπτυξης είναι οι ξένες και εγχώριες επενδύσεις, ενώ, τόνισε,
ότι απαιτείται ορθή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών για βελτίωση των επιδόσεων της οικονομίας.
Ρυθμός ανάπτυξης, δ΄ τρίμηνο 2015
Κατά το δ ΄ τρίμηνο 2015, σύμφωνα με την INSTAT, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) αυξήθηκε, σε όγκο,
κατά 2,15%, σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο του 2014. Στην αύξηση συνεισέφεραν οι κλάδοι της οικονομίας,
όπως οι «Κατασκευές» κατά 1,54 π.μ., το «Εμπόριο, Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Μεταφορές» κατά 0,71 π.μ., η
«Δημόσια Διοίκηση, Εκπαίδευση και Υγεία» κατά 0,70 π.μ., οι «Επαγγελματικές και Διοικητικές Υπηρεσίες»
κατά 0,36 π.μ., οι «Λοιπές υπηρεσίες» κατά 0,33 π.μ. και η «Επικοινωνία και Πληροφορική» κατά 0,22 π.μ.
Αρνητικά επηρέασαν οι κλάδοι «Κτηματομεσιτικές υπηρεσίες» κατά -0,56 π.μ., η «Βιομηχανία, Ηλεκτρική
Ενέργεια και Ύδατα» κατά -0,38 π.μ., η «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία» κατά -0,37 π.μ. και οι
«Χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες» κατά -0,09 π.μ. Οι καθαροί φόροι συνέβαλαν αρνητικά
κατά -0,31 π.μ. Αναλύοντας το ΑΕΠ από την πλευρά της κατανάλωσης, σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο του 2014,
η τελική κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 2,12%, οι δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκαν
κατά -3,74%, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 6,89%, οι εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 0,76%, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά -2,17%.
Εξωτερικό εμπόριο, Μάρτιος 2016
Σύμφωνα με την INSTAT, τον Μάρτιο 2016, η αξία των εξαγωγών ήταν 19 δισ. Λεκ (περίπου 138 εκατ. €),
σημειώνοντας μείωση -12,8% σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2015 και αύξηση +9,9% σε σύγκριση με τον
Φεβρουάριο 2016. Η αξία των εισαγωγών, τον Μάρτιο 2016, ήταν 46 δισ. Λεκ (περίπου 333 εκατ. €),
παρουσιάζοντας αύξηση κατά +4,6% σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2015 και +11,1% σε σύγκριση με τον
Φεβρουάριο 2016. Το εμπορικό έλλειμμα, για τον μήνα Μάρτιο 2016, ήταν 27 δισ. Λεκ (περίπου 196 εκατ. €)
εμφανίζοντας αύξηση κατά +22,0%, σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2015 και +12,0% σε σύγκριση με τον
Φεβρουάριο 2016.
Επιρροή κύριων ομάδων στην ετήσια μεταβολή των εξαγωγών: Τον Μάρτιο 2016, η ετήσια μείωση των
εξαγωγών, κατά -12,8%, επηρεάστηκε από τις κάτωθι ομάδες προϊόντων: «Ορυκτά, καύσιμα και ηλεκτρισμός»
(-10,6%), «Μηχανήματα και ανταλλακτικά εξοπλισμού» (-1,6%) και «Δομικά υλικά και μέταλλα» (-8,4%). Θετικά
επέδρασαν οι ομάδες «Κλωστοϋφαντουργικά και Υποδήματα» (+6,8%), «Τρόφιμα, ποτά και καπνός» (+1,2%)
και «Χημικά και πλαστικά προϊόντα» (+0,6%).
Επιρροή κύριων ομάδων στην ετήσια μεταβολή των εισαγωγών: Τον Μάρτιο 2016, η ετήσια αύξηση των
εισαγωγών, κατά +4,6%, επηρεάστηκε από τις ομάδες: «Κλωστοϋφαντουργικά και Υποδήματα» (+2,0%),
«Δομικά υλικά και μέταλλα» (+1,4%) και «Χημικά και πλαστικά προϊόντα» (+1,2%). Αρνητικά επέδρασαν οι
ομάδες «Μηχανήματα και ανταλλακτικά εξοπλισμού» (-0,7%) και «Ορυκτά, καύσιμα και ηλεκτρισμός» (-0,6%).
Τον Μάρτιο 2016, οι χώρες με τις οποίες η Αλβανία είχε τη μεγαλύτερη αύξηση των εξαγωγών, σε σύγκριση με
τον Μάρτιο 2015 είναι οι εξής: Ελλάδα (1,0%), Ιταλία (3,7%) και Μάλτα (110,6%). Ενώ, χώρες, με τις οποίες
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είχε μείωση των εξαγωγών ήταν οι κάτωθι: Κόσσοβο (-32,1%), ΠΓΔΜ (-19,8%) και Κίνα (-37,1%). Ως προς τις
εισαγωγές, τον Μάρτιο 2016, οι χώρες με τις οποίες η Αλβανία είχε την υψηλότερη αύξηση των εισαγωγών, σε
σύγκριση με τον Μάρτιο 2015 ήταν οι εξής: Τουρκία (20,9%), Ελλάδα (6,3%) και Γερμανία (8,5%). Ενώ, οι
χώρες με τις οποίες είχε μείωση των εισαγωγών ήταν η Ιταλία (-1,8%), Κίνα (-7,8%) και Σερβία (-5,1%).
Το εμπόριο με τις χώρες της ΕΕ είναι το 66,6% του συνολικού εμπορίου. Τον Μάρτιο 2016, οι εξαγωγές προς
τις χώρες της ΕΕ κατέλαβαν το 81,8% του συνόλου των εξαγωγών και οι εισαγωγές από χώρες της ΕΕ
κατέλαβαν το 60,3% του συνόλου των εισαγωγών. Οι κύριοι εμπορικοί εταίροι ήταν η Ιταλία (35,6%), η Κίνα
(7,7%), η Ελλάδα (7,2%) και η Τουρκία (6,2%).
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) - Μάρτιος 2016
O Δείκτης Τιμών Καταναλωτή έφτασε, τον Μάρτιο 2016, το 102,5%, σε σχέση με το έτος βάσης, ήτοι τον
Δεκέμβριο 2015 (σημειώνεται ότι ο ΔΤΚ υπολογίζεται, από 1.1.2016, με νέο καλάθι προϊόντων). Τον Μάρτιο
2016, η ετήσια μεταβολή της τιμής καταναλωτή ήταν 0,3%. Ένα χρόνο πριν, η ετήσια μεταβολή ήταν 2,2%. Η
συμβολή των κύριων ομάδων στην ετήσια μεταβολή του ΔΤΚ είχαν ως εξής: Η αύξηση του ΔΤΚ, κατά τον
Μάρτιο 2016, οφείλεται, κυρίως, στην αύξηση στην ομάδα «Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά» κατά 0,81 π.μ.
Οι υψηλότερες τιμές στην ομάδα «Εκπαίδευση» συνέβαλαν κατά 0,19 π.μ. και τα «Αλκοολούχα ποτά και
καπνός» κατά 0,13 π.μ. Οι τιμές στις ομάδες «Είδη επίπλωσης και συντήρησης νοικοκυριού» και «Ξενοδοχεία,
Καφετέριες και Εστιατόρια» συνέβαλαν κατά +0,05 π.μ. και +0,03 π.μ. Οι τιμές στην ομάδα «Μεταφορές»
συνέβαλαν αρνητικά κατά -0,28 π.μ. και η ομάδα «Οικία, νερό, ηλεκτρισμός και άλλα καύσιμα» -0,18 π.μ.
Τέλος, οι τιμές στις ομάδες «Ένδυση και υπόδηση» και «Υγεία» συνέβαλαν από -0,09 π.μ.
Σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2015, οι τιμές αυξήθηκαν περισσότερο στην ομάδα «Υπηρεσίες Εκπαίδευσης»
κατά 4,8%, ακολουθούμενη από την ομάδα «Αλκοολούχα ποτά και καπνός» κατά 2,6% και «Τρόφιμα και μη
αλκοολούχα ποτά» κατά 2,2%. Εντός της ομάδας των τροφίμων, οι τιμές στην υποομάδα «φρούτα» αυξήθηκαν
κατά 28,1%, ακολουθούμενη από την υποομάδα «λαχανικά συμπεριλαμβανομένων των πατατών», κατά 8,7%,
«ζάχαρη, μαρμελάδες και επιδόρπια» κατά 1,5%, «λίπη και έλαια» κατά 0,6%, κ.λπ. Εντωμεταξύ, οι τιμές στην
ομάδα «γάλα, τυρί και αυγά» μειώθηκαν, κατά -3,8%, ακολουθούμενες από τις ομάδες «ψωμί και δημητριακά»
κατά -2,2% και «καφές, τσάι και κακάο» -1,3%. Από την άλλη πλευρά, οι τιμές που παρουσίασαν τη
μεγαλύτερη μείωση ήταν στην ομάδα «Μεταφορές» (-4,5%), ακολουθούμενη από τις ομάδες «Υγεία» και
«Ένδυση και υπόδηση» κατά -2,2% και -2,4% αντίστοιχα.
Η μηνιαία μεταβολή του ΔΤΚ ήταν 0,4%. Σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2016, οι τιμές αυξήθηκαν
περισσότερο στην ομάδα «Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά» κατά 1,1%. Οι τιμές μειώθηκαν περισσότερο
στην ομάδα «Είδη επίπλωσης και συντήρησης νοικοκυριού» κατά -0,3%.
Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, 2015
Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε η INSTAT, το 2015, το 52,9% του πληθυσμού ηλικίας 15-64 ετών
απασχολείται, το 11,2% είναι άνεργοι και το 35,9% οικονομικά ανενεργοί (εκτός εργατικού δυναμικού). Το
2015, ο αριθμός των απασχολούμενων ηλικίας 15-64 ετών ανήλθε σε 1.087.000 και των ανέργων στην ίδια
ηλικιακή ομάδα σε 223.864. Η ανεργία για την ηλικιακή ομάδα 15 - 64 ετών είναι 17,5%, με την ανεργία των
νέων (15-29 ετών) να ανέρχεται σε 33,2% και την ανεργία των αντρών να είναι κατά 0,1% υψηλότερη από των
γυναικών. Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 4,8%, ενώ η ανεργία μειώθηκε
κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες. Το 64,2% του πληθυσμού ηλικίας 15 - 64 ετών είναι ενεργό, ήτοι εργάζεται ή
αναζητεί ενεργά εργασία. Το μεγαλύτερο μερίδιο στην απασχόληση κατέχει η γεωργία με 41,3% και οι
υπηρεσίες με 39,9%. Το μερίδιο των υπηρεσιών που συνδέονται με την αγορά (χονδρικό και λιανικό εμπόριο,
επισκευές οχημάτων, ξενοδοχεία και εστίαση, μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνία, νομισματική και
χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση, real estate) συνεισφέρουν το 22,9% της απασχόλησης, ενώ οι υπηρεσίες
που δεν συνδέονται με την αγορά, ήτοι δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση,
εκπαίδευση, υγεία κλπ., συνεισφέρουν το 17%. Η απασχόληση στη βιομηχανία και στις κατασκευές
αντιπροσωπεύουν το 9,3% και 6,9% της συνολικής απασχόλησης αντίστοιχα.

3. Ευρωπαϊκή προοπτική
Ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για την Έκθεση Προόδου 2015 για την Αλβανία
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Στις 14.4.2016, το Ευρωκοινοβούλιο υιοθέτησε ψήφισμα για την Έκθεση Προόδου 2015 για την Αλβανία. Το
ψήφισμα αναγνωρίζει τη σταθερή πρόοδο της Αλβανίας ως προς τις βασικές μεταρρυθμίσεις και ενθαρρύνει τη
συνέχισή τους. Ωστόσο, το Ευρωκοινοβούλιο κάλεσε την Αλβανία να δείξει μεγαλύτερη πρόοδο στην
εξαιρετικής σημασίας μεταρρύθμιση του συστήματος δικαιοσύνης. Σύστησε, ακόμη, στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να προτείνει την έναρξη των ενταξιακών
διαπραγματεύσεων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την υλοποίηση των 5 βασικών προτεραιοτήτων. Ως προς τη
διαφθορά, τα Κ-Μ αξιολογούν θετικά την υιοθέτηση εθνικής στρατηγικής 2015-2020 για την πάταξη της
διαφθοράς. Επιθυμούν, ωστόσο, απτά αποτελέσματα ως προς τις έρευνες, τις διώξεις και τις καταδίκες. Όσον
αφορά στο οργανωμένο έγκλημα, το ψήφισμα αναγνωρίζει ότι η Αλβανία είναι, ακόμη, πηγή παράνομης
παραγωγής και διακίνησης ναρκωτικών και θα πρέπει να συνεχισθούν οι προσπάθειες για την πάταξη των
ιθυνόντων. Όσον αφορά στη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, τα Κ-Μ καλωσόρισαν την υιοθέτηση της
σχετικής στρατηγικής 2015-2020 και του σχεδίου δράσης για το 2015-2017. Τόνισαν τη σημασία της
ανεξάρτητης δημοσιογραφίας και δήλωσαν την ανησυχία τους για τα φαινόμενα λογοκρισίας. Όσον αφορά
στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, το ψήφισμα σημειώνει το υψηλό ποσοστό ανεργίας, κυρίως στους
νέους, καθώς και προβλήματα που σχετίζονται με τη διαφθορά και την επιβολή των νόμων, τα οποία πλήττουν
την επιχειρηματικότητα. Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, η αναφορά που γίνεται στο ψήφισμα για την ανάγκη
ελέγχου, από πλευράς της Α/Κυβερνήσεως, της κατασκευής υδροηλεκτρικών εργοστασίων σε περιβαλλοντικά
ευαίσθητες περιοχές, όπως στον Αώο ποταμό και σε προστατευόμενες περιοχές, οι οποίες θα πρέπει να
διατηρήσουν τον χαρακτήρα τους. Το πλήρες κείμενο του ψηφίσματος βρίσκεται διαθέσιμο στον ακόλουθο
σύνδεσμο:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-20160134+0+DOC+XML+V0//EN

4. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
Επίσκεψη εργασίας Έλληνα Πρέσβεως στους Δήμους Χειμάρρας και Δέλβινου (6-8.4.2016)
Στις 6-8 Απριλίου 2016, ο Πρέσβυς της Ελλάδος στην Αλβανία, κ. Λεωνίδας Ροκανάς πραγματοποίησε
επίσκεψη εργασίας στη Χειμάρρα και στο Δέλβινο, όπου συναντήθηκε με τους νέους Δημάρχους της περιοχής,
καθώς και τοπικούς και ομογενειακούς παράγοντες. Θέματα συζήτησης αποτέλεσαν οι δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των περιοχών αυτών, όσον αφορά, κυρίως, σε θέματα εκπαίδευσης, περιουσιών
και ηλεκτροδότησης, καθώς και οι δυνατότητες οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης των περιοχών.
Περισσότερες
πληροφορίες
είναι
διαθέσιμες
στον
σύνδεσμο:
http://www.mfa.gr/albania/presveia/news/episkepse-ergasias-presbeos-ellados-sta-tirana-rokana-se-neousdemous-kheimarras-kai-delbinou-stis-me-apriliou-2016.html
Επίσκεψη Προέδρου της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής στα Τίρανα (22.4.2016)
Ο Πρόεδρος της Γερμανικής Βουλής (Bundestag), κ. Nobert Lammert πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στα
Τίρανα, στις 22.4.2016, κατά την οποία συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Α/Βουλής, κ. I. Meta, τον Α/ΠΘ, κ. E.
Rama και τον Πρόεδρο της Αλβανικής Δημοκρατίας, κ. B. Nishani. Σε ομιλία του στην Α/Βουλή, ο Δρ. Lammert
προέτρεψε τους βουλευτές να αντιμετωπίσουν δυναμικά τη διαφθορά και να προωθήσουν την απαιτούμενη
τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και από τις ΗΠΑ, δικαστική μεταρρύθμιση, η οποία είναι μία από τις
κύριες προϋποθέσεις για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Ο Δρ. Lammert συμμετείχε, ακόμη,
στη Διάσκεψη για τα 25 χρόνια Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας στην Αλβανία, η οποία διοργανώθηκε από το
Ίδρυμα Konrad Adenauer και το Αλβανικό κέντρο για την Ανάπτυξη και Βιώσιμη Ολοκλήρωση.
Συνάντηση Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών με Αλβανό ομόλογό του (22.4.2016)
Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, κ. Ν. Κοτζιάς συναντήθηκε με τον Αλβανό ομόλογό του, κ. D. Bushati, στο
περιθώριο της τετραμερούς συνάντησης Ελλάδας, Αλβανίας, Βουλγαρίας και πΓΔΜ, στη Θεσσαλονίκη, για τη
διασυνοριακή συνεργασία. Αντικείμενο των συζητήσεων ήταν οι διμερείς, πολιτικές και οικονομικές σχέσεις,
καθώς και η συνεργασία στο πλαίσιο περιφερειακών και πολυμερών οργανισμών. Επίσης, ο κ. Bushati
προσκάλεσε στα Τίρανα τον Έλληνα Υπουργό, ο οποίος αναμένεται στις 6-7 Ιουνίου τ.έ.
Ετήσια Διάσκεψη του Δικτύου Μουσείων των Βαλκανίων (Σκόδρα, 13-15 Απριλίου 2016)
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Πραγματοποιήθηκε στις 13-15 Απριλίου 2016, στη Σκόδρα, η 4η Ετήσια Διάσκεψη «Meet, See, Do» του
Δικτύου Βαλκανικών Μουσείων με την υποστήριξη του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», μέσω του CHwB
(Cultural Heritage without Borders). Συμμετείχαν περισσότεροι από 100 εμπειρογνώμονες μουσείων και
πολιτιστικής κληρονομίας από Ελλάδα, Ολλανδία, Σουηδία, Βοσνία, Κροατία, Αλβανία και άλλες χώρες.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο: http://bmuseums.net/meetseedo/wpcontent/uploads/2016/05/brosura-2016-priprema-pages.pdf
Δωρεά 4,5 εκατ. € από τη Γερμανία για τις φοιτητικές εστίες
Στις 21.4.2016, υπογράφηκε από τον Γερμανό Πρέσβυ στα Τίρανα, κ. H. Hoffman και τον Α/Υπουργό
Ενέργειας και Βιομηχανίας, κ. D. Gjiknuri συμφωνία για τη δωρεά 4,5 εκατ. € για την ανακαίνιση των
φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Τιράνων με γνώμονα την ενεργειακή απόδοση. Η Γερμανίδα
Καγκελάριος, κα Angela Merkel είχε δεσμευθεί για την χρηματοδότηση του εν λόγω έργου, κατά την επίσκεψή
της στα Τίρανα, τον προηγούμενο Ιούλιο.
Συνάντηση Αυστριακού Πρέσβυ με Α/Υπουργούς Δικαιοσύνης και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
Στις 18.04.2016, ο Αυστριακός Πρέσβυς στην Αλβανία, κ. Johann Sattler συναντήθηκε με τον Α/Υπουργό
Δικαιοσύνης, κ. Ylli Manjani, με τον οποίο συζήτησαν για την βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και τη
σημασία του κράτους δικαίου σε αυτό τον σκοπό. Οι δύο συνομιλητές αναφέρθηκαν στο project “Justice
Without Delays”, από τον ΟΑΣΕ και την USAID, με την υποστήριξη της Αυστρίας, καθώς και στη γενικότερη
στήριξη της Αυστρίας, κατά την προετοιμασία της χώρας για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων.
Στη συνέχεια, ο κ. Πρέσβυς συναντήθηκε με την Α/Υπουργό Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, κα Klajda Gjosa, με
την οποία συζητήσανε τις εν εξελίξει μεταρρυθμίσεις στους πέντε βασικούς τομείς που όρισε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, με έμφαση την μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, ως προϋπόθεση για την έναρξη των
ενταξιακών διαπραγματεύσεων αλλά και την εμπέδωση της δημοκρατίας.

5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος
Έκθεση για την Ελευθερία του Τύπου
Δημοσιεύθηκε η έκθεση για το 2016 των «Reporters without Borders» για τον Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου. Η
Αλβανία κατατάσσεται 82η ανάμεσα σε 180 χώρες, έχοντας ανέβει 3 θέσεις σε σύγκριση με την προηγούμενη
κατάταξη. Η έκθεση τονίζει ότι, παρόλη την ελευθερία της πληροφόρησης, η οποία έχει θεσπιστεί με νόμους,
τόσο το 1999, όσο και το 2014, η πρόσβαση σε πληροφορίες από τους δημόσιους οργανισμούς είναι
περιορισμένη. Επίσης, η Αρχή Οπτικο-ακουστικών Μέσων είναι πολιτικοποιημένη. Η ελλιπής πρόσβαση σε
έγγραφα δημοσίων οργανισμών τονίσθηκε και από τον Επίτροπο για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων,
κ. Besnik Dervishi, στη διάρκεια εκδήλωσης για την έναρξη λειτουργίας διαδικτυακής πύλης για ευκολότερη
πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία: www.pyetshtetin.al.

6. Εκδηλώσεις και εκθέσεις στην Αλβανία
Εργαστήριο για την «Ανάπτυξη του υδροηλεκτρικού δυναμικού της Αλβανίας» (3 Ιουνίου 2016)
Το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ), σε συνεργασία με το Γραφείο ΟΕΥ, διοργανώνει
ενημερωτική ημερίδα, με τη μορφή εργαστηρίου, στο Ξενοδοχείο Tirana International, στις 3 Ιουνίου 2016, για
την αξιοποίηση του σημαντικού υδροηλεκτρικού δυναμικού της Αλβανίας. Η ειδική αυτή εκδήλωση έχει τεθεί
υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Αλβανία και του Υπουργείου Ενέργειας και Βιομηχανίας της
Αλβανίας και θα εξετάσει την περαιτέρω αξιοποίηση και ανάκτηση του τομέα της υδροηλεκτρικής ενέργειας της
Αλβανίας, προτείνοντας, παράλληλα, μία βιώσιμη στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη. Το εργαστήριο θα
εξετάσει επίσης το ρόλο του υδροηλεκτρικού δυναμικού της Αλβανίας, όσον αφορά στις εξαγωγές ηλεκτρικής
ενέργειας προς τις γειτονικές χώρες, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας στα
Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική και Δυτική Ευρώπη, γενικότερα. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)
είναι ο κύριος χορηγός της εκδήλωσης αυτής, ενώ η Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων στην Αλβανία
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υποστηρίζει την εν λόγω δράση. Στο Εργαστήριο θα συμμετέχουν, ως ομιλητές, ο Πρέσβυς της Ελλάδος στην
Αλβανία, ο Α/Υφυπουργός Ενέργειας και Βιομηχανίας, υψηλοί αξιωματούχοι από τους αρμόδιους αλβανικούς
φορείς, όπως από την Αλβανική Αρχή Ενέργειας (ERE), την εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας KESH,
τον διαχειριστή μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας OST, την εταιρεία διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς
και διακεκριμένοι ομιλητές από τη ΔΕΗ, το ΙΕΝΕ, την Αλβανική Ένωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(AREA), τις κατασκευαστικές εταιρείες AKΤΩΡ και ΤΕΡΝΑ και τη νομική εταιρεία Kalo & Associates. Το
πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ, στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=47857
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.
International Medical Expo (8-10.06.2016)
Η εταιρεία Tirana Expo Centre, σε συνεργασία με το Αλβανικό Υπουργείο Υγείας, διοργανώνει τη διεθνή
έκθεση για τον τομέα της υγείας, International Medical Expo. Η έκθεση θα λάβει χώρα από 8 έως 10 Ιουνίου
2016 στο συνεδριακό κέντρο Tirana EXPO Centre και θα συμμετέχουν φορείς και επιχειρήσεις από τον κλάδο
της υγείας, τόσο από την Αλβανία, όσο και από χώρες, όπως η Τουρκία, η Ινδία, Ιταλία, Βουλγαρία και κράτη
της Μέσης Ανατολής και των Δυτικών Βαλκανίων. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί συνέδριο, το οποίο θα
αποτελείται από τρία μέρη: α) Παρουσίαση έργων στρατηγικής σημασίας στον τομέα της υγείας, β)
παρουσίαση αλβανικών επιχειρήσεων και γ) παρουσίαση ξένων επιχειρήσεων. Επίσης, θα
προγραμματισθούν Β2Β συναντήσεις και εργαστήρι (workshop), με τη συμμετοχή εκπροσώπων ακαδημαϊκών
ινστιτούτων, δημόσιων φορέων, ενώσεων και κλαδικών φορέων. Την τελευταία ημέρα, οι επισκέπτες θα
επωφεληθούν δωρεάν εξετάσεων ή σημαντικών εκπτώσεων. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον
σύνδεσμο: http://www.tiranaexpocentre.com/.
ΑΝΑΒΟΛΗ! 1ο Διαβαλκανικό Συνέδριο για τον τομέα των τροφίμων και ποτών
Το 1ο Διαβαλκανικό Συνέδριο: Προώθηση Περιφερειακής Συνεργασίας (Τρόφιμα και Ποτά), το οποίο
διοργανώνεται από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
και προγραμματιζόταν να πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, από 7 έως 8 Ιουλίου 2016, αναβάλλεται, λόγω
έκτακτων διεθνών υποχρεώσεων του Υφυπουργού κ. Μάρδα. Το εν λόγω Συνέδριο σχεδιάζεται να διοργανωθεί
παράλληλα με τη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών «DETROP 2017», κατά την περίοδο 3-6 Μαρτίου 2017.
Το συνέδριο θα εστιάσει στον τομέα των τροφίμων και ποτών, καθώς, επίσης, και σε θέματα
χρηματοδοτήσεων και περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ. Θα συμμετέχουν κρατικοί αξιωματούχοι, στελέχη
Υπουργείων, εκπρόσωποι επιχειρηματικών φορέων, επιχειρήσεων (εισαγωγείς τροφίμων, διανομείς κλπ) και
επιστημονικών/ερευνητικών ιδρυμάτων, τόσο από την Ελλάδα, όσο και από τις χώρες των Βαλκανίων, ήτοι
Αλβανία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Μαυροβούνιο, ΠΓΔΜ, Ρουμανία και Σερβία.
Η Προϊσταμένη
Παγώνα Λάρδα
Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄
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