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1.Επιχειρηµατική δραστηριότητα 
 

1.1 Ενέργεια και Ορυκτά 

 
Αποτελέσµατα ερευνητικών γεωτρήσεων στην πετρελαιοπηγή Shpirag 2 
Σύµφωνα µε τον Αναπληρωτή Γενικό ∆/ντή της Petromanas, η παραγωγική δυναµικότητα της πηγής 
Shpirag 2 ανέρχεται σε 150 τόνους πετρελαίου και 50 κ.µ. φυσικού αερίου την ηµέρα. 
 
Ανοιχτοί διεθνείς διαγωνισµοί για συµβάσεις παραχώρησης για έρευνα υδρογονανθράκων 
Tο Α/Υπουργείο Ενέργειας θα προκηρύξει, για πρώτη φορά, ανοιχτούς διεθνείς διαγωνισµούς για 
σύναψη συµβάσεων παραχώρησης στον τοµέα έρευνας πετρελαίου και φυσικού αερίου. Έως τώρα, 6 
ξένες εταιρείες κατέχουν τέτοιες συµβάσεις στην Αλβανία. Στην ηπειρωτική χώρα δραστηροποιούνται: η 
Stream Oil & Gas στις περιοχές Ballsh-Hekal, Cakran-Mollas, Delvine και Gorisht-Kocul, η Bankers 
Petroleum στην Patos - Marinza, η Sherwood International στην Kucova, η Transoilgroup AG στην 
Visoka. Στην θαλάσσια περιοχή δραστηριοποιούνται: η San Leon Energy στο ∆υρράχιο, η Bankers 
Petroleum στο Block F και η Emanuelle Adriatic Energy Ltd στα Blocks 2,3 και 4. 
 
Αναµενόµενη πλήρης ιδιωτικοποίηση της Albpetrol 
Σύµφωνα µε Α/Υπουργό Ενέργειας και Βιοµηχανίας, κ. D. Gjiknuri, η Alppetrol αναµένεται να 
ιδιωτικοποιηθεί πλήρως τα επόµενα έτη 2015-2016. Το χρέος της εταιρείας προς το Υπ. Οικονοµίας 
ανήλθε σε 31 εκ. $ τον Οκτώβριο 2013, 20 εκ των οποίων αναµένεται να πληρωθούν εντός του 2014. 
Σηµειώνεται όµως, ότι άλλες εταιρείες οφείλουν στην Albpetrol περίπου 88 εκ. $. 
 
146,7 εκατοµµύρια βαρέλια πετρελαίου τα αποδεδειγµένα αποθέµατα της Bankers Petroleum  
Σύµφωνα µε την καναδική Bankers Petroleum, τα αποδεδειγµένα αποθέµατα στις πετρελαιοπηγές 
Patos-Marinza και Kucova ανερχόντουσαν, στο τέλος του 2013, στα 146,7 εκατ. βαρέλια, 5% 
υψηλότερα από ότι στο τέλος του 2012. Η αύξηση αφορά στα αποθέµατα της πετρελαιοπηγής Patos-
Marinza, από τα 136 εκατ. βαρέλια στα 143,3, ενώ τα αποθέµατα στην Kucova παρέµειναν σταθερά 
στα 3,4 εκατ. βαρέλια. Προσθέτοντας τα εν δυνάµει αποθέµατα, το νούµερο ανέρχεται στα 232,2 εκατ. 
βαρέλια και προσθέτοντας τα πιθανά αποθέµατα φθάνει στα 357,6 εκατ. βαρέλια. 
 
Γεώτρηση οριζοντίου φρεατίου ανάπτυξης φυσικού αερίου από την Stream Oil & Gas 
Η καναδική Stream Oil & Gas αναµένεται να ξεκινήσει τις εργασίες γεώτρησης για φυσικό αέριο στο 
οριζόντιο φρεάτιο στη Delvine, τον Μάρτιο τ.έ. και τις σχετικές δοκιµές τον Ιούνιο τ.έ. Ήδη, από τον 
Ιανουάριο τ.έ., είναι διαθέσιµη η υδραυλική εξέδρα γεώτρησης. Η παραγωγή από το φρεάτιο 
αναµένεται να διοχετευθεί στη µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Delvina, µέσω αγωγού, 
µήκους 500 µέτρων. 
 
Η κινεζική Jiangxi Copper επενδύει στα αλβανικά ορυχεία χαλκού 
Η Jiangxi Copper θα συνεργαστεί µε άλλες δύο εταιρείες µε έδρα το Πεκίνο, προκειµένου να αγοράζουν 
µερίδιο άνω του 50% των µετοχών της τουρκικής Nesko Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, η οποία 
λειτουργεί ορυχεία στην Αλβανία και εξορύσσει από αυτά περίπου 600.000 τόνους χαλκού και 50.000 
εµπλουτισµένων µεταλλευµάτων ετησίως. Η επένδυση κοστολογείται στα 65 εκ. $ (62,4 εκ.$ από την 
Jiangxi Copper και 1,3 εκ. $ από την καθεµιά άλλη εταιρεία). 
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Απολογισµός εργασιών της οµάδας δράσης για την ενέργεια 
Σε λιγότερο από ένα µήνα εργασιών, η οµάδα δράσης για την ενέργεια µε επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο 
της Κυβέρνησης προέβη στις κάτωθι διακοπές ηλεκτροδότησης: 556 λόγω κλοπής και 19.384 λόγω 
ανεξόφλητων λογαριασµών, εκ των οποίων οι 3.717 αφορούν σε επιχειρήσεις. 
 
Κέντρο πληροφόρησης για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα Τίρανα 
Εγκαινιάστηκε, στις 3.2.2014, το Κέντρο πληροφόρησης για την ενεργειακή αποδοτικότητα, το οποίο 
υλοποιήθηκε µε γερµανική χρηµατοδότηση, ύψους 15.000 €, στο πλαίσιο του προγράµµατος «Open 
Regional Funds for Energy Efficiency», κατά το πρότυπο παροµοίων κέντρων στην Ποντγκόριτσα, 
Σκόπια, Σαράγεβο και Ζάγκρεµπ. 
 
∆ιασύνδεση δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας µε ΠΓ∆Μ 
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, εντός του 2014, αναµένεται να υπογραφεί συµφωνία µεταξύ της Αλβανίας 
και της ΠΓ∆Μ για τη δηµιουργία γραµµής µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

1.2 Κλάδος κατασκευών 

 
∆είκτης Κόστους Κατασκευής (για κατοικίες), δ′ τρίµηνο 2013 
Ο δείκτης κόστους κατασκευής κατοικιών, το δ′ τρίµηνο 2013, σύµφωνα µε στοιχεία της INSTAT, 
έφθασε το 102,2% (Q4 2011 = 100), σηµειώνοντας αύξηση της τάξης του 0,6% σε σχέση µε το 
προηγούµενο τρίµηνο, ενώ ο ετήσιος ρυθµός µεταβολής του ήταν 1,2%. Ειδικότερα, σε σχέση µε το 
προηγούµενο τρίµηνο, µείωση 0,5% σηµείωσε ο δείκτης για την οµάδα «∆απάνες υλικών», µε την 
υποοµάδα «Ηλεκτρολογικό και Επικοινωνιακό υλικό» να καταγράφει την µεγαλύτερη αύξηση (1,9%) και 
τα «Υλικά Κατασκευών» την µεγαλύτερη µείωση (0,8%). Ο δείκτης της οµάδας «Μισθολογικό κόστος» 
αυξήθηκε κατά 3,2%, ενώ ο δείκτης για τις οµάδες «Μεταφορικό κόστος» και «Κόστος µηχανολογικού 
εξοπλισµού» µειώθηκαν κατά 0,2% έκαστος. 
 
Πτώση των τιµών των διαµερισµάτων κατά 20% 
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, η µείωση στις τιµές των διαµερισµάτων κατά τον προηγούµενο χρόνο 
ανέρχεται σε 15-20%. Οι τιµές στην κεντρική περιοχή των Τιράνων µειώθηκαν ελαφρώς (-10%), ενώ η 
µεγαλύτερη µείωση καταγράφεται, κυρίως, σε περιοχές εκτός του κέντρου των Τιράνων (-25%) και στις 
παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας. Η µείωση οφείλεται στην υπερπροσφορά διαµερισµάτων, στη 
µειωµένη ζήτηση και στις αυστηρές διαδικασίες δανειοδότησης από τις τράπεζες. 
 
Αναµενόµενα έσοδα από τις νοµιµοποιήσεις αυθαιρέτων 
Στο Οικονοµικό και ∆ηµοσιονοµικό Πρόγραµµα της Κυβέρνησης για την περίοδο 2014 - 2016 
περιλαµβάνονται έσοδα από νοµιµοποιήσεις αυθαιρέτων κτισµάτων της τάξης των 52 εκ. $. 
 
Νέο στάδιο στα Τίρανα και στο Ελµπασάν 
Κατά την επίσκεψη του Προέδρου της UEFA στην Αλβανία, ανακοινώθηκε η έναρξη της κατασκευής 
νέου εθνικού σταδίου, τον Σεπτέµβριο 2014, που θα πληροί τα κριτήρια διεξαγωγής διεθνών αγώνων. 
 
Εγκαίνια του Atelier Albania 
Ο Α/ΠΘ, κ. Ράµα, εγκαινίασε το Γραφείο Συµβουλευτικών Υπηρεσιών για θέµατα αστικής ανάπτυξης, 
Atelier Albania, το οποίο θα αναλάβει ενεργό ρόλο στον σχεδιασµό και την προετοιµασία σηµαντικών 
έργων αστικής ανάπτυξης. 
 
Ανακήρυξη νικητή για το σχέδιο ανάπλασης της παραλίας της Αυλώνας 
Το βελγικό µελετητικό γραφείο XDGA (Xaveer de Geyter Architects) ανακηρύχθηκε ο νικητής του 
διεθνούς διαγωνισµού αστικού σχεδιασµού «Παραλιακή οδός περιπάτου Αυλώνας», ο οποίος 
αφορούσε στην αναβάθµιση της παράκτιας ζώνης, µήκους 5 km, στην Αυλώνα. Στο διαγωνισµό 
υποβλήθηκαν προτάσεις από 110 γραφεία, από την Αλβανία και άλλες χώρες. Ο Αντιπρόεδρος της 
Αλβανικής Κυβέρνησης, κ. N. Peleshi, ανέφερε ότι σκοπός της κυβέρνησης είναι η υλοποίηση του 
έργου να ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2014. 
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1.3 Τοµέας τηλεπικοινωνιών 

 
Πρόταση της Αρχής Ταχυδροµικών και Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για απελευθέρωση της 
αγοράς ως προς την τεχνολογία 4G 
Η πρόταση αφορά στην χρήση της τεχνολογίας 4G από όλους τους τηλεπικοινωνιακούς φορείς στην 
Αλβανία, στις υπάρχουσες συχνότητες, σε συνέχεια της Απόφασης 2401/2013 για τα δικαιώµατα 
χρήσης των συχνοτήτων 1900-1980 MHz και 2110-2170 MHz. Αν και δεν θα απαιτείται η διενέργεια 
διαγωνισµού για τις νέες συχνότητες, εκτιµάται ότι οι τηλεπικοινωνιακοί φορείς θα πρέπει να 
πληρώσουν κάποιο αντίτιµο για την αδειοδότησή τους. (Σύµφωνα µε πληροφορίες εξετάζεται σοβαρά 
το ενδεχόµενο διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισµού για την εξασφάλιση τµήµατος του φάσµατος για 
τις 4G υπηρεσίες). 
 
Σχέδιο νόµου για τις διεθνείς τηλεπικοινωνίες 
Προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Καταστατικό χάρτη και Σύµβαση της 
∆ιεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών της 22.12.1992, η αρµόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή ενέκρινε 
σχέδιο νόµου σχετικά µε την κύρωση των πράξεων για την τροποποίηση της ανωτέρω συµφωνίας που 
πραγµατοποιήθηκε στη ∆ιάσκεψη της Γκουανταλαχάρα, το 2010. 

1.4 Τραπεζικός & Ασφαλιστικός Τοµέας 

 
Μείωση βασικού επιτοκίου από την Τράπεζα της Αλβανίας 
To Εποπτικό Συµβούλιο της Τράπεζας της Αλβανίας, στη συνεδρίαση της 26ης Φεβρουαρίου 2014, 
αποφάσισε τη µείωση του επιτοκίου των συµφωνιών πώλησης και επαναγοράς (REPO και reverse 
REPO) στο 2,75%. Η Τράπεζα της Αλβανίας έχει προβεί σε αλλεπάλληλες µειώσεις του βασικού 
επιτοκίου από τον Οκτώβριο του 2011, οπότε το επιτόκιο ήταν 5,25%. Μέσα στο 2013, το επιτόκιο 
µειώθηκε τέσσερις φορές, κατά 1% στο σύνολο. 
 
Η δευτερογενής αγορά κυριαρχείται από τα έντοκα γραµµάτια δηµοσίου 
Σύµφωνα µε την Αλβανική Χρηµατοπιστωτική Εποπτική Αρχή, το 2013, το 95,01% του αριθµού των 
συναλλαγών της δευτερογενούς αγοράς αφορούσε σε οµόλογα δηµοσίου. 82,71% του όγκου των 
συναλλαγών αφορούσε σε βραχυπρόθεσµα προϊόντα, ενώ το υπόλοιπο 17,29% αφορούσε σε 
µακρυπρόθεσµα προϊόντα ή υποχρεώσεις. Το 99,37% των συναλλαγών πραγµατοποιήθηκε από 
µεµονωµένους επενδυτές. 
 
Νέα προθεσµία για τα τραπεζογραµµάτια που έχουν λήξει από την Τράπεζα της Αλβανίας 
Προθεσµία έως 31.12.2023 έχουν όσοι έχουν στην κατοχή τους µη έγκυρα παλιά τραπεζογραµµάτια, 
προκειµένου να τα ανταλλάξουν µε νέα έγκυρα ίσης αξίας. Τα τραπεζογραµµάτια τα οποία θα 
αντικατασταθούν είναι αυτά των 100 Λεκ του 1993,1994 και 1996, των 200 Λεκ του 1992, 1994 και 
1996, των 500 Λεκ του 1991, 1992, 1993, 1994, 1996 και 1997 και των 1000 Λεκ του 1992, 1994, 1995 
και 1996. 
 
Απελευθέρωση ασφαλιστικής αγοράς και επακόλουθες αυξήσεις στα ασφάλιστρα 
Την κατάργηση από την Αρχή Χρηµατοοικονοµικής Εποπτείας της τιµής οροφής στα ασφάλιστρα 
ακολούθησε ραγδαία αύξηση (περίπου 43%), στις 13.02.2014, των τιµών της υποχρεωτικής ασφάλισης 
για την αστική ευθύνη που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων (MTPL). Η INSIG (κρατική), 
µετά την αρχική αύξηση από 14.600 Λεκ σε 18.900 Λεκ για οχήµατα έως 1600 κυβικά και σε 20.900 Λεκ 
για τα οχήµατα άνω των 1600 κυβικών, προχώρησε σε µείωση των ασφαλίστρων σε 15.000-16.000 
Λεκ ανάλογα µε την ιπποδύναµη και ακολούθησαν οι ιδιωτικές, µειώνοντας τα ασφάλιστρα MTPL από 
18.900 και 21.000 Λεκ σε 16.500 Λεκ. 
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1.5 Τοµέας Υγείας  

 
Συνεργασία Ελλάδος – Αλβανίας στον τοµέα υγείας 
Κατά τη συνάντηση, στις 10.02.2014 στην Αθήνα, του Α/Υπουργού Υγείας, κ. I.Beqaj µε τον Έλληνα 
οµόλογό του, κ. Α.Γεωργιάδη συµφωνήθηκε να υπογραφεί συµφωνία ανάµεσα στις δύο χώρες στον 
τοµέα της υγείας. Ο Α/Υπουργός ζήτησε την ελληνική τεχνογνωσία ως προς την ηλεκτρονική 
συνταγογράφηση, τη διοίκηση των νοσοκοµείων και των υπηρεσιών επειγόντων περιστατικών. 
 
Μείωση τιµών των φαρµάκων 
Το Συµβούλιο Υπουργών της Αλβανίας αποφάσισε να µειώσει το περιθώριο κέρδους για τους 
εισαγωγείς και διανοµείς φαρµάκων, καθώς και για τα φαρµακεία. Έως τώρα, το περιθώριο κέρδους 
ήταν 14% πάνω στο κόστος του φαρµάκου, στα ασφάλιστρα και στο κόστος µεταφοράς (CIF). Η 
µείωση που αποφασίσθηκε ανέρχεται στο 3%. Το περιθώριο κέρδους για τα φαρµακεία ήταν 29% στην 
τιµή εισαγωγής. Τα φάρµακα που υπάγονται στον κατάλογο συνταγογραφούµενων φαρµάκων και 
φάρµακα για σοβαρές ασθένειες, όπως ο καρκίνος, αναµένεται να υποστούν περαιτέρω µείωση τιµής. 
Η τιµή για τα εγχώρια φάρµακα θα παραµείνει η ίδια, µε ποσοστό κέρδους 20% στο κόστος 
παραγωγής, προκειµένου να τονωθεί η εγχωρία παραγωγή. 
 
Συνεργασία Αλβανίας – Τουρκίας στον τοµέα της υγείας 
15 αλβανοί ιατροί παρακολούθησαν εκπαιδευτικό σεµινάριο, στη Σµύρνη, το οποίο χρηµατοδοτήθηκε 
από το Τουρκικό Υπουργείο Υγείας. Το σεµινάριο εστίασε στα επείγοντα περιστατικά και τις φυσικές 
καταστροφές. Επίσης, 2 ειδικοί από την Τουρκία επισκέφτηκαν την Αλβανία, προκειµένου χτίσουν 
γέφυρες επικοινωνίας και συνεργασίας µεταξύ των ιατρικών ιδρυµάτων των δύο χωρών. 
 
Υψηλό ποσοστό υπογονιµότητας στην Αλβανία 
Σύµφωνα µε την ειδική για τη δηµόσια υγεία, κα Miranda Hajdini, το ποσοστό υπογονιµότητας στα 
ζευγάρια Αλβανών ανέρχεται σε 25-30%, µε πιθανότητα να είναι υψηλότερο, δεδοµένης της µη 
αξιοπιστίας των στατιστικών στοιχείων.  
 
Έγκριση έργου ακτινοθεραπείας εθνικής εµβέλειας 
Με δάνειο από την Αυστριακή κυβέρνηση, ύψους 2 εκ. €, θα υλοποιηθεί το έργο ακτινοθεραπείας 
εθνικής εµβέλειας. Το έργο προβλέπει την εγκατάσταση γραµµικών επιταχυντών στο Ογκολογικό 
Νοσοκοµείο, όπου νοσηλεύονται 1500 καρκινοπαθείς.  
 
Ελλιπής εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού 
Περίπου το 40% του νοσηλευτικού προσωπικού στο αλβανικό σύστηµα υγείας δεν έχει τα απαραίτητα 
εκπαιδευτικά και επαγγελµατικά προσόντα. Το 60% κατέχει είτε µόνο απολυτήριο δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης είτε επαγγελµατικό πιστοποιητικό εξάµηνου προγράµµατος. 
 
Πιστοποίηση ιδιωτικών νοσοκοµείων εντός του 2014 
Ο Α/Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι εντός του 2014, τα ιδιωτικά νοσοκοµεία της χώρας θα 
υποβληθούν σε ελέγχους ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών τους, προκειµένου να πιστοποιηθούν 
σχετικώς. Επίσης, θα πληρώνονται από το Ταµείο Ασφάλισης Υγείας µε βάση εγκεκριµένα πακέτα 
υπηρεσιών και θα υποχρεώνονται να έχουν γιατρούς πλήρους απασχόλησης. 
 
Κλείσιµο επιχειρήσεων διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων 
Μετά από ελέγχους του Υπουργείου Περιβάλλοντος σε 9 επιχειρήσεις διαχείρισης ιατρικών 
αποβλήτων, αποδείχθηκε ότι 7 από αυτές δεν είχαν την απαραίτητη άδεια και το Υπουργείο έπαυσε τη 
λειτουργία τους. Επίσης, η µία από τις αδειοδοτηµένες εταιρείες δεν πληρούσε τα αναγκαία πρότυπα 
διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων και της αφαιρέθηκε η άδεια. 
 
Το 2014 η σύµβαση παραχώρησης για τη διαχείριση απορριµµάτων του ∆ήµου Τιράνων  
Σύµφωνα µε τον Αντιδήµαρχο Τιράνων, έχουν αρχίσει, ήδη, οι διαβουλεύσεις µε το IFC Group της 
Παγκόσµιας Τράπεζας για την προετοιµασία του έργου της διαχείρισης στερεών αποβλήτων του ∆ήµου 
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Τιράνων, το οποίο θα δοθεί µε παραχώρηση εντός του 2014. Η σύµβαση θα περιλαµβάνει τη 
διαχείριση του χώρου υγειονοµικής ταφής στη Sharra, καθώς και όλες τις διαδικασίες σχετικά µε τη 
συλλογή των απορριµµάτων, τον διαχωρισµό στην πηγή και την ανακύκλωση. Προς το παρόν, η 
χωρητικότητα του χώρου υγειονοµικής ταφής επαρκεί για 2 έτη, αλλά ο ∆ήµος θα παράσχει επιπλέον 
χώρο, προκειµένου να επαρκεί για 25 έτη. Η διαδικασία για την παραχώρηση αναµένεται να ξεκινήσει 
το φθινόπωρο 2014. 

1.6 Τοµέας Μεταφορών 

 
Απαγόρευση εκτέλεσης υπεραστικών µεταφορών στα µίνι-λεωφορεία 
Με απόφαση του Α/Υπουργού Μεταφορών και Υποδοµών, κ. E. Haxhinasto, τα µίνι-βαν µπορούν να 
λειτουργούν µόνο ως ταξί και όχι σε τακτικές υπεραστικές γραµµές, όπου µεταφέρουν επιβάτες και κατά 
την επιστροφή τους. Ο σχετικός νόµος ψηφίσθηκε το 1998, αλλά δεν είχε εφαρµοσθεί έως τώρα.  
 
Αίτηµα για µείωση τιµών στην ακτοπλοϊκή σύνδεση Αλβανίας - Ιταλίας 
Κατά την επιθεώρηση του Α/Υπουργού Μεταφορών, κ. Haxhinasto, στο λιµάνι του ∆υρραχίου, ζήτησε 
από τις εταιρείες να µειώσουν τις τιµές των εισιτηρίων, καθώς υπάρχουν παράπονα για πολύ υψηλές 
τιµές σε σχέση µε τις υπηρεσίες που προσφέρονται (παλιά πλοία, καθυστερήσεις, υψηλές τιµές 
κυλικείου κ.α.). Ο Υπουργός δήλωσε ότι θα επαναξιολογηθούν όλα τα συµβόλαια µε ιδιωτικές εταιρείες 
για την παροχή υπηρεσιών. 
 
Επιτάχυνση εργασιών στο οδικό τµήµα Lin – Pogradec 
Οι εργασίες στο οδικό τµήµα Lin – Pogradec, µήκους 17,5 Km, είχαν διακοπεί εξ’ αιτίας των οφειλών 
της κυβέρνησης προς τον εργολάβο. Κατόπιν λήψης διαβεβαίωσης ότι οι οφειλές θ’ αποπληρωθούν, οι 
εργασίες επανεκκινήθηκαν και σύµφωνα µε τον Α/ΠΘ, κ. Rama, η εταιρεία καλείται να επιταχύνει το 
ρυθµό των εργασιών της, προκειµένου το ανωτέρω τµήµα ολοκληρωθεί τάχιστα.  
 
∆ανειακή Σύµβαση Αλβανίας – Σαουδικής Αραβίας ύψους 25 εκ. $ 
Στις 18.02.2014 υπεγράφη συµφωνία ανάµεσα στις κυβερνήσεις της Αλβανίας και του Βασιλείου της 
Σαουδικής Αραβίας για την χορήγηση δανείου µε ευνοϊκούς όρους για την κατασκευή του οδικού έργου 
Tirana – Elbasan – Qukes – Qafe Plloce (στην περιοχή της Κορυτσάς), µήκους 43,4 km. Η ανωτέρω 
χρηµατοδότηση θα χρησιµεύσει για την κατασκευή των 9,6 χιλιοµέτρων, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα 
χορηγηθεί από την Ισλαµική Τράπεζα. 

1.7 Τοµέας Τροφίµων και Γεωργίας 

 
Νέος µηχανισµός αγροτικών ενισχύσεων 
Στις 06.02.2014, παρουσιάστηκε ο νέος µηχανισµός αγροτικών ενισχύσεων, ο οποίος διευρύνει τους 
δικαιούχους. Το ποσό των ενισχύσεων που θα δοθούν το 2014 ανέρχεται σε 1,65 δισ. λεκ (περίπου 
11,8 εκ. €), αυξηµένο κατά 70% σε σχέση µε το 2013. Για πρώτη φορά θα ενισχυθεί η σποροπαραγωγή 
και παραγωγή σποροφύτων. Ο νέος µηχανισµός προβλέπει, µεταξύ άλλων, δηµιουργία σηµείων 
συλλογής και αποθήκευσης, πιστοποιητικό ποιότητας των προϊόντων, στήριξη των αγροτικών 
συνεταιρισµών, χρηµατοδότηση καυσίµων θέρµανσης για τα θερµοκήπια, χρηµατοδότηση έργων 
άρδευσης, υποστήριξη της βιολογικής γεωργίας, ενίσχυση της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και 
επιδότηση επιτοκίου για επενδυτικά δάνεια στον αγροτικό τοµέα. 
 
Αύξηση εξαγωγών αγροτικών προϊόντων το 2013 
Σύµφωνα µε στοιχεία του Α/Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και ∆ιαχείρισης Υδάτων, οι 
εξαγωγές αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, καθώς και µεταποιηµένων αγροτικών προϊόντων 
αυξήθηκαν σε αξία το 2013, από 12,9 δισ. Λεκ (περ. 92,1 εκ. €) το 2012 σε 15,2 δισ. Λεκ (108,5 εκ. €) το 
2013, εισφέροντας 2 δισ. Λεκ (περ. 14,4 εκ. €) περισσότερα έσοδα από το 2012. Σηµαντικό µέρος της 
αύξησης οφείλεται στην αύξηση των µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων, ενώ µείωση κατέγραψαν οι 
εξαγωγές κτηνοτροφικών προϊόντων. 
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Συνάντηση Υπουργών Γεωργίας Αλβανίας και Βοσνίας & Ερζεγοβίνης 
Ο Υπουργός Γεωργίας της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης επισκέφτηκε τον Αλβανό οµόλογό του, µε τον 
οποίο συζήτησε τις δυνατότητες αύξησης του εµπορίου γεωργικών προϊόντων. Ο Α/Υπουργός ζήτησε 
να επιτραπεί η εισαγωγή στη Βοσνία φρέσκων φρούτων και λαχανικών, τα οποία µπορεί η Αλβανία να 
προσφέρει σε ανταγωνιστικές τιµές. Ο Βόσνιος Υπουργός συνοδευόταν από επιχειρηµατίες, οι οποίοι 
ενδιαφέρθηκαν να συνάψουν εµπορικές συµφωνίες µε Α/παραγωγούς.  
 
Προώθηση αλβανικών βιολογικών προϊόντων 
Βάσει του νέου σχεδίου του Α/Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και ∆ιαχείρισης Υδάτων για 
την προώθηση των αλβανικών βιολογικών προϊόντων, ανατίθεται στο Ινστιτούτο Κτηνιατρικής και 
Ασφάλειας Τροφίµων η πιστοποίηση των εν λόγω προϊόντων. 
 
Έλεγχος χρήσης φυτορµονών 
Η Α/κυβέρνηση αποφάσισε τη λήψη µέτρων για τον έλεγχο της χρήσης φυτορµονών και σε µερικές 
περιπτώσεις την πλήρη απαγόρευσή τους. 
 
Αρδευτικό έργο προϋπολογισµού 130.000$ στο Ελµπασάν 
Στις 19.02.2014 ξεκίνησε η υλοποίηση του αρδευτικού έργου «Naun Panxhi Canal», το οποίο όταν θα 
ολοκληρωθεί, εντός 60 ηµερών, θα αρδεύει 50 εκτάρια γης που δεν έχουν αρδευτεί από τη δεκαετία του 
’90, ενώ θα βελτιωθεί η άρδευση και για 300 ακόµη εκτάρια γης στην περιοχή του Ελµπασάν. Το έργο 
χρηµατοδοτείται από την νορβηγική παραχωρησιούχο εταιρεία «Devoll Hydropower». 
 
Αιτήσεις για τη γ΄ φάση του προγράµµατος “IPARD Like” από 15 Μαρτίου 2014 
Από 15 Μαρτίου 2014 και για ένα µήνα, θα µπορούν οι αλβανοί γεωργοί να υποβάλλουν αιτήσεις για 
υπαγωγή στο πρόγραµµα IPARD Like (γ΄ φάση). Το πρόγραµµα επιδοτεί το 50% του ποσού της 
επένδυσης, το οποίο, όµως, καταβάλλεται µετά την ολοκλήρωσή της. Το συνολικά διαθέσιµο ποσό 
ανέρχεται σε 8 εκ. €. Ήδη, κατά την α΄ φάση έχουν εγκριθεί 19 επενδύσεις, ενώ οι αιτήσεις από τη β΄ 
φάση βρίσκονται ακόµη υπό αξιολόγηση. Περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες 
www.azhbr.gov.al και http://ipard-like.al/?lang=en . 

1.8 Τουριστικός τοµέας 

 
Επιχειρηµατική αποστολή στον κλάδο του Τουρισµού του Επιµελητηρίου Θεσπρωτίας στα 
Τίρανα (18 - 20 Φεβρουαρίου 2014), στο πλαίσιο του έργου INTACTPLAN 
Στο πλαίσιο της επιχειρηµατικής αποστολής του Επιµελητηρίου Θεσπρωτίας στον κλάδο του τουρισµού 
στα Τίρανα, πραγµατοποιήθηκε, σε συνεργασία µε το Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών 
Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στα Τίρανα, εκδήλωση µε στόχο την ενηµέρωση, προβολή και 
προώθηση του Νοµού Θεσπρωτίας ως τουριστικού προορισµού, καθώς και τη σύναψη συµφωνιών & 
συνεργασιών µε τουριστικά γραφεία της Αλβανίας. Στην ανωτέρω εκδήλωση συµµετείχαν ως οµιλητές ο 
Πρέσβυς της Ελλάδος στην Αλβανία, κ. Λ. Ροκανάς, ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Θεσπρωτίας, κ. Α. 
Πάσχος, η κα S. Kotelli, Γενική ∆ιευθύντρια Τουρισµού του Α/Υπουργείου Αστικής Ανάπτυξης και 
Τουρισµού και ο Πρόεδρος της Ένωσης Τουρισµού Αλβανίας (ΑΤΑ), κ. E. Mehmeti. Συµµετείχαν 
εκπρόσωποι από 14 ελληνικές επιχειρήσεις και 17 αλβανικές. 
 
Κοινή τουριστική αγορά Αλβανίας - Κοσσόβου 
Στις 6.02.2014 υπεγράφη συµφωνία συνεργασίας στον τοµέα του τουρισµού µεταξύ του Α/Υπουργείου 
Αστικής Ανάπτυξης και Τουρισµού και του Υπουργείου Εµπορίου και Βιοµηχανίας του Κοσσόβου. Η  
συµφωνία αποβλέπει στη δηµιουργία κοινών τουριστικών πακέτων, στην απλοποίηση των συνοριακών 
διαδικασιών και στην ανταλλαγή πληροφοριών. 
 
Βάση δεδοµένων για τον τουριστικό τοµέα της Αλβανίας 
Το Α/Υπουργείο Αστικής Ανάπτυξης και Τουρισµού επεξεργάζεται βάση δεδοµένων, όπου θα 
καταγράφεται η υπάρχουσα δυναµικότητα όλων των υποδοµών τουρισµού στην Αλβανία. Επίσης, 
σχεδιάζει το άνοιγµα γραφείων πληροφόρησης στα τουριστικά θέρετρα της χώρας 
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Μνηµόνιο Συνεργασίας ανάµεσα σε Α/ΥΠΕΞ και Α/Υπουργείο Αστικής Ανάπτυξης και Τουρισµού 
για την προώθηση του τουρισµού 
Στις 24.02.2014, τα αλβανικά Υπουργεία Εξωτερικών και Αστικής Ανάπτυξης και Τουρισµό, µε στόχο 
την προώθηση του αλβανικού τουρισµού και των συναφών επενδυτικών ευκαιριών µέσω των 
διπλωµατικών αρχών της Αλβανίας στο εξωτερικό.  

1.9 Άλλες ειδήσεις επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος 

 
∆ιοργάνωση διεθνών εκθέσεων από την KLIK EKSPO, 2014 
Η εταιρεία KLIK EKSPO διοργανώνει, το 2014, τις κάτωθι εµπορικές εκθέσεις: 
α. "3 EVENTS IN 1" ∆ιεθνής Έκθεση Τουρισµού (8-11 Μαΐου 2014): περιλαµβάνει το EXPO-HOST 
International Tourism and Hospitality Salon, το NAUTICA SHOW International Luxury Travel and Boat 
Salon και το BALKAN MODUS NUTRIENDI International Bio Food Salon. 
β. 21η ∆ιεθνής Έκθεση Τιράνων (22-26 Νοεµβρίου 2014) 
γ.  Agro-mechanics, Agro-industry and field days Fair (13-15 Ιουνίου 2014)  
 
Έγκριση Προγράµµατος για τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις 
Το Α/Κοινοβούλιο ενέκρινε συµφωνία µε την Ιταλία σχετικά µε την παροχή βοήθειας σε µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις. Η συµφωνία περιλαµβάνει χρηµατοδότηση µέσω δανείων µε ευνοϊκούς όρους από την 
Artigiancassa SpA (του Οµίλου BNP Baribas), συνολικού ύψους 15 εκ. €, για βελτίωση της διαδικασίας 
παραγωγής των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.  
  
Συµφωνία µεταξύ ΕΕ και Αλβανίας για χρηµατοδότηση µέσω IPA (2013) 
Υπεγράφη στις 25.02.2014, χρηµατοδοτική συµφωνία ανάµεσα στην ΕΕ και την Αλβανία, για 
χρηµατοδότηση µεταρρυθµίσεων, σε βάθος τριετίας, µε κονδύλι ύψους 64 εκ. €, στο πλαίσιο του IPA 
2013. Η εν λόγω συµφωνία θα συµπληρωθεί, αργότερα µέσα στο 2014, µε ακόµη µία συµφωνία, ύψους 
17 εκ. €. Τον τοµέα της δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων αναµένεται να διατεθούν 16 εκ. €, στη 
δηµόσια διοίκηση 9 εκ. €, στις µεταφορές 2 εκ. €, στο περιβάλλον και την κλιµατική αλλαγή 8 εκ. €, 
στην απασχόληση και στην κοινωνική ένταξη 6,5 εκ. €, στη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη 36 εκ. € 
και σε οριζόντιες δράσεις 4 εκ. €. 
 
Λήξη προθεσµίας για την υποβολή δήλωσης εισοδήµατος για τις µικρές επιχειρήσεις 
Στις 10.02.2014 έληξε η προθεσµία υποβολής εισοδήµατος για τις επιχειρήσεις µε κέρδη έως 8 εκ. Λεκ 
ετησίως. Η πληρωµή του φόρου θα ξεκινήσει στις 20.04.2014, µέσω τραπεζών ή ταχυδροµείου. 
 
Πρόστιµα για συναλλαγές µε µετρητά άνω των 150.000 Λεκ 
Βάσει νόµου, οι συναλλαγές αξίας άνω των 150.000 Λεκ πρέπει υποχρεωτικά να πραγµατοποιούνται 
µέσω του τραπεζικού συστήµατος. Για τους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιµο 10% της αξίας της 
συναλλαγής, στον πωλητή και στον αγοραστή. Αν ο αγοραστής πλήρωσε µε µετρητά σε τραπεζικό 
λογαριασµό του πωλητή, το πρόστιµο θα επιβάλλεται µόνο στον αγοραστή κ.ο.κ. 
 
1 ευρώ ενοίκιο για τις βιοτεχνίες ενδύµατος και υποδηµάτων 
Σύµφωνα µε τον Α/Υπουργό Οικονοµικής Ανάπτυξης, Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας, κ. A. 
Ahmetaj, η κυβέρνηση προέβη σε τροποποίηση της απόφασής της σχετικά µε τις µισθώσεις κρατικών 
ακινήτων, µε την εισαγωγή του συµβολικού ενοικίου του 1 € για τις βιοτεχνίες ενδυµάτων και 
υποδηµάτων. 
 
Παύση λειτουργίας των µη αδειοδοτηµένων ιστοσελίδων στοιχηµάτων 
Η Α/Υπουργός Καινοτοµίας, κα M. Harito, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα προβεί σε παύση της 
λειτουργίας των ιστοσελίδων στοιχηµάτων που δεν κατέχουν σχετική άδεια, σε συνεργασία µε τους 
παρόχους internet και την Αρχή Ηλεκτρονικών και Ταχυδροµικών Επικοινωνιών (AKEP). 
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Λαχειοφόρος µε τις αποδείξεις αγοράς  
Στα σχέδια του Α/Υπουργείου Οικονοµικών βρίσκεται η διεξαγωγή λαχειοφόρων µέσω των αποδείξεων 
αγοράς, ούτως ώστε δοθεί κίνητρο στους καταναλωτές να ζητούν αποδείξεις για τις αγορές τους. 
 

2. Η αλβανική οικονοµία 

Στο 1,3% η πρόβλεψη για τον ρυθµό ανάπτυξης το 2014 
Σύµφωνα µε την Τράπεζα της Αλβανίας, η ανάπτυξη της αλβανικής οικονοµίας, το 2014, αναµένεται να 
είναι αργή, αλλά σταθερή. Ο ρυθµός ανάπτυξης εκτιµάται ότι θα ανέρχεται στο 1,3% του ΑΕΠ. 
 
Μείωση πληθωρισµού, Ιανουάριος 2014 
Σύµφωνα µε στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας, ο πληθωρισµός, τον Ιανουάριο 2014, ανήλθε σε 
1,7%, σε αντιδιαστολή µε τον 1,9% του ∆εκεµβρίου 2013. 
 
Μειωµένα έσοδα για τον κρατικό προϋπολογισµό, Ιανουάριος 2014 
Σύµφωνα µε το Α/Υπουργείο Οικονοµικών, τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισµού, για τον Ιανουάριο 
2014, εκτιµώνται σε 27,282 δισ. Λεκ, υψηλότερα από τις προβλέψεις µεν, κατά 557 εκ. Λεκ (2,2%), αλλά 
χαµηλότερα από τα έσοδα του Ιανουαρίου 2013 κατά 387 εκ. Λεκ. 
 
Έγκριση Μακροοικονοµικού και ∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου για την περίοδο 2015-2017 
Σύµφωνα µε το ανωτέρω Πλαίσιο, ο ρυθµός ανάπτυξης της Α/οικονοµίας αναµένεται στο 3,3% του ΑΕΠ 
το 2015, 4,2% το 2016 και 4,5% το 2017. Τα έσοδα εκτιµώνται να ανέλθουν σε 26% του ΑΕΠ το 2015, 
26,5% το 2016 και 27,6% το 2017. 
 
Εκτιµήσεις για την εξέλιξη του δηµοσίου χρέους της Αλβανίας 
Σύµφωνα µε το Οικονοµικό και ∆ηµοσιονοµικό Πρόγραµµα της Κυβέρνησης για την περίοδο 2014-
2016, το δηµόσιο χρέος της Αλβανίας θα ανέλθει στο 72,1% του ΑΕΠ το 2014, ενώ τα επόµενα έτη, θα 
σηµειώσει µείωση. Έτσι, το 2015 αναµένεται να ανέλθει στο 71,7% του ΑΕΠ, το 2016 στο 69,2% του 
ΑΕΠ και το 2017 στο 65,6% του ΑΕΠ. Το έλλειµµα αναµένεται να ανέλθει στο 6,5% του ΑΕΠ το 2014, 
στο 4,8% το 2015, στο 3,4% το 2016 και στο 1,3% του ΑΕΠ το 2017. 
 
Άντληση 2,5 δισ. Λεκ από την Τράπεζα της Αλβανίας 
Στις 20 Φεβρουαρίου 2014, η Τράπεζα της Αλβανίας προέβη σε πώληση οµολόγων του αλβανικού 
δηµοσίου  διετούς διάρκειας µε επιτόκιο 4,92 %. Αν και το δηλωµένο ποσό ήταν 2,5 δισ. Λεκ, η ζήτηση 
ανήλθε σε 3 δισ. Λεκ. 
 
Ρεκόρ Αλβανίας στα µη εξυπηρετούµενα δάνεια (στοιχεία της EBRD)  
Τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια στην Αλβανία ανέρχονται σε 24,7%, κατατάσσοντας την Αλβανία 2η στην 
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, µετά το Καζακστάν, όπου το ποσοστό ανέρχεται σε 36,7%. 
 
Πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων τριετίας 2014-2016 
Στο Οικονοµικό και ∆ηµοσιονοµικό Πρόγραµµα της Κυβέρνησης για την περίοδο 2014-2016 
περιλαµβάνεται το πρόγραµµα των ιδιωτικοποιήσεων. Εντός του 2014, αναµένεται η ιδιωτικοποίηση 
των µετοχών του αλβανικού δηµοσίου σε επιχειρήσεις του µη στρατηγικού τοµέα, αξίας περίπου 5 εκ. €. 
Οι στρατηγικές ιδιωτικοποιήσεις αναµένεται να πραγµατοποιηθούν το 2015-2016 και να επιφέρουν 
έσοδα της τάξης των 135 εκ. €. Αυτές αφορούν το 16% των µετοχών της Albtelekom, το 14,9% της 
ARMO και το 100% της Albpetrol. 
 
Εκτιµήσεις για αύξηση των επενδύσεων την περίοδο 2014-2016 
Σύµφωνα µε το Οικονοµικό και ∆ηµοσιονοµικό Πρόγραµµα της Κυβέρνησης για την περίοδο 2014-
2016, οι επενδύσεις αναµένεται να καταγράψουν µείωση της τάξης του 0,4% το 2014, παρόλο που οι 
ιδιωτικές επενδύσεις αναµένεται να αυξηθούν κατά 2,3%, εξ’ αιτίας του χαµηλού ποσού δηµοσίων 
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επενδύσεων. Το 2015, όµως, το σύνολο των επενδύσεων εκτιµάται ότι θα αυξηθεί κατά 4,3% και το 
2016 κατά 5,8%. 
 
Έγκριση δανείου από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο 
Στις 28.02.2014 το Εκτελεστικό Συµβούλιο του ∆ΝΤ ενέκρινε το δάνειο, διάρκειας 36 µηνών, ύψους 
295,42 SDR (ειδικά τραβηχτικά δικαιώµατα) ή περίπου 330,9 εκ. € ή 457,1 εκ. $ ΗΠΑ. Η έγκριση 
επιτρέπει την άµεση εκταµίευση περίπου 26,4 εκ. € ή 36,4 εκ. $. Το δάνειο από την Παγκόσµια 
Τράπεζα αναµένεται να εγκριθεί αργότερα µέσα στο έτος, πιθανότατα στο τέλος Μαΐου 2014.  
 
Σχέδιο Στρατηγικής για την Επιχειρηµατικότητα και τις Επενδύσεις 2014-2020 
Το Α/Υπουργείο Οικονοµικής Ανάπτυξης, Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας παρουσίασε το σχέδιο 
Στρατηγικής για την Επιχειρηµατικότητα και τις Επενδύσεις, για την περίοδο 2014-2020. Στόχος 
αποτελεί η αύξηση των ενεργών επιχειρήσεων κατά 10,6%, των απασχολούµενων κατά 34% και των 
εξαγωγών κατά 67,7%. 
 
Προβλέψεις αυξηµένων εσόδων από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης 
Την περίοδο 2015-2017, αναµένεται αύξηση των εσόδων από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. 
Ειδικότερα, το 2015 τα έσοδα αναµένονται να ανέλθουν στα 53,2 δισ. Λεκ, το 2016 τα 59,5 δισ. Λεκ και 
το 2017 τα 68 δισ. Λεκ. Ως ποσοστό του ΑΕΠ, τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης θα 
αντιπροσωπεύουν το 3,5 %, 3,7% και 3,9% του ΑΕΠ για το 2015, 2016 και 2017 αντίστοιχα. Για το 
2014, τα έσοδα από τον ειδικό φόρο αναµένεται να είναι 48,4 δισ. Λεκ, καταγράφοντας αύξηση 29,5% 
σε σχέση µε το 2013 και αντιπροσωπεύοντας το 3,4% του ΑΕΠ. 
 
Μνηµόνιο συνεργασίας ανάµεσα σε Αλβανία και EBRD 
Υπεγράφη στο Λονδίνο, στις 24 Φεβρουαρίου 2014, µνηµόνιο συνεργασίας ανάµεσα στην Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την Αλβανική Κυβέρνηση, µε σκοπό την 
επανενεργοποίηση της διαδικασίας οικονοµικής µεταρρύθµισης της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, τα δύο 
µέρη θα χρησιµοποιήσουν εργαλεία για τη βελτίωση του πολιτικού διαλόγου ανάµεσα στον ιδιωτικό 
τοµέα και την κυβέρνηση, θα συνεργασθούν για να υποστηριχθεί το έργο του Εθνικού Οικονοµικού 
Συµβουλίου της Αλβανίας, ενώ η EBRD θα βοηθήσει την ίδρυση ενός ανεξάρτητου Συµβουλίου 
Επενδύσεων, το οποίο θα συµβουλεύει το Εθνικό Οικονοµικό Συµβούλιο.  
 
Μειωµένες ευκαιρίες απασχόλησης για τους νέους 
Σύµφωνα µε την πλέον πρόσφατη Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού της INSTAT, οι νέοι έχουν µειωµένες 
ευκαιρίες απασχόλησης. Η ανεργία των γυναικών µεταξύ 15-29 ετών ανέρχεται σε 21,4%, ενώ για τους 
άντρες της ίδιας ηλικιακής οµάδας σε 27,4%. Στην ηλικιακή οµάδα 30-64, η ανεργία ανέρχεται σε 9,7% 
για τις γυναίκες και 10,2% για τους άντρες. 
 
Απελευθέρωση αγοράς εργασίας για τους αλλοδαπούς πολίτες 
Η Α/Υπουργός Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, κα K. Gjosha παρουσίασε 17 αποφάσεις του Υπουργικού 
Συµβουλίου που στοχεύουν στην απελευθέρωση της αγοράς εργασίας σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή 
νοµοθεσία. Με τις αποφάσεις αυτές, διευκολύνεται η ελεύθερη κίνηση αλλοδαπών πολιτών που θέλουν 
να εργασθούν και να επενδύσουν στην Αλβανία. 
 

3. Ευρωπαϊκή προοπτική 
 
Επίσκεψη Έλληνα Αντιπροέδρου και Υπουργού Εξωτερικών στα Τίρανα (20-21.02.2014) 
Στο πλαίσιο της περιοδείας του στα Βαλκάνια, ο Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κυβέρνησης και 
Υπουργός Εξωτερικών, κ. Ε. Βενιζέλος, επισκέφτηκε για 2η φορά µέσα σε λίγους µήνες τα Τίρανα, αυτή 
τη φορά και µε την ιδιότητά του ως Πρόεδρος του Συµβουλίου Υπουργών της ΕΕ, στο πλαίσιο της 
Ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ. Ο κ. Βενιζέλος συναντήθηκε µε τον Πρόεδρο της Αλβανικής ∆ηµοκρατίας, 
κ. B. Nishani, τον Πρωθυπουργό, κ. E. Rama, τον Πρόεδρο του Αλβανικού Κοινοβουλίου, κ. I. Meta, τον 
Υπουργό Εξωτερικών, κ. D. Bushati και τον Επικεφαλής του ∆ηµοκρατικού Κόµµατος, κ. L. Basha. 
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∆ιευρυµένες συνοµιλίες έλαβαν χώρα και µε την Υπουργό Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, κ. K. Gjosha. 
Κατά τις συναντήσεις του, ο κ. Βενιζέλος τόνισε τη δέσµευση της Ελλάδος για επιτάχυνση της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της Αλβανίας, εντός της Ελληνικής Προεδρίας. Ως προς τα διµερή θέµατα, 
αποφασίσθηκε η ενεργοποίηση κοινών επιτροπών, οι οποίες θα επεξεργασθούν τα εκκρεµή ζητήµατα, 
µε βάση τις αρχές του Συµφώνου Φιλίας, Συνεργασίας και Καλής Γειτονίας των δύο χωρών, καθώς και 
του διεθνούς δικαίου. 
 
Επίσκεψη Βρετανού Υπουργού Επικρατείας για τα ευρωπαϊκά θέµατα (Τίρανα, 4-5.02.2014) 
Κατά την διήµερη επίσκεψή του στα Τίρανα, ο κ. David Lidington συναντήθηκε µε τον Α/ΠΘ κ. Ε. Rama, 
τον Πρόεδρο του Αλβανικού Κοινοβουλίου, κ. I. Meta, τον Α/Υπουργό Εσωτερικών, κ.S.Tahiri και τον 
αρχηγό της αντιπολίτευσης κ. L.Basha  και συζητήθηκαν θέµατα που άπτονται της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης της Αλβανίας. Ο κ. Lidington εξέφρασε την ετοιµότητα του Ηνωµένου Βασιλείου να 
υποστηρίξει την Αλβανία στις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις. 
 
Πρόβλεψη της ΕΙU για λήψη από την Αλβανία του καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη χώρας 
στην ΕΕ τον Ιούνιο 2014 
Σύµφωνα µε έκθεση της «The Economist Intelligence Unit», µε την επιτάχυνση των µεταρρυθµίσεων, η 
Αλβανία θα λάβει το καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην ΕΕ τον Ιούνιο τ.έ. 

4. ∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις 
 
Επίσκεψη Αλβανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα (06.02.2014) 
Επ’ ευκαιρία της ∆ιάσκεψης Υψηλών Αξιωµατούχων της Πρωτοβουλίας Αδριατικής – Ιονίου, της οποίας 
την προεδρεία ασκεί, επί της παρούσης, η Αλβανία, ο κ. D. Bushati επισκέφθηκε την Αθήνα, όπου και 
συναντήθηκε µε τον Πρόεδρο της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, κ. Κ. Παπούλια, τον Έλληνα ΠΘ, κ. Α. 
Σαµαρά και τον Έλληνα οµόλογό του, κ. Ε. Βενιζέλο. Στις ανωτέρω συναντήσεις, συζητήθηκε η 
εµβάθυνση των διµερών σχέσεων, η επίλυση εκκρεµών ζητηµάτων και η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της 
Αλβανίας. Κατά τη διάσκεψη, όλα τα κράτη-µέλη της ΠΑΙ εξέφρασαν την υποστήριξή τους στην 
Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Μακροπεριφέρεια Αδριατικής και Ιονίου (EUSAIR). 
 
Οµάδα Φιλίας µεταξύ της Βουλής της Αλβανίας και της Βουλής της Ελλάδος 
Επικεφαλής της Οµάδας Φιλίας µεταξύ της Βουλής της Αλβανίας και της Βουλής της Ελλάδος ορίσθηκε, 
από αλβανικής πλευράς, ο κ. Gramoz Ruci, βουλευτής του Σοσιαλιστικού Κόµµατος. 
 
Σύµφωνο συνεργασίας ανάµεσα στην Ελεγκτική Αρχή της Αλβανίας και την Τουρκία 
Η συµφωνία προβλέπει την υποστήριξη του ΤΙΚΑ (Turkish Cooperation and Coordination Agency) για 
την ανάπτυξη των υποδοµών του πληροφοριακού συστήµατος της Α/Ελεγκτικής Αρχής και την 
εκπαίδευση των ελεγκτών. 
 
Πρωτόκολλο συνεργασίας για τον πολιτισµό ανάµεσα σε Αλβανία και Κόσσοβο 
Η Α/Υπουργός Πολιτισµού, κα Kumbaro και ο Κοσσοβάρος οµόλογός της, κ. Krasniqi υπέγραψαν, στις 
13.02.2014, πρωτόκολλο συνεργασίας για τον πολιτισµό, το οποίο προβλέπει κοινές πολιτιστικές 
εκδηλώσεις για τα επόµενα 4 έτη. 
 
Επίσκεψη Προέδρου της Βουλής του Λιβάνου στα Τίρανα (19.02.2014) 
Κατά την πρώτη επίσκεψή του στα Τίρανα, ο Πρόεδρος της Βουλής του Λιβάνου, κ. Nabih Berri, 
συναντήθηκε µε τον αλβανό οµόλογό του, κ. I. Meta και συζήτησαν τη δυνατότητα σύναψης συµφωνιών 
για τις αεροπορικές και θαλάσσιες µεταφορές και την αποφυγή διπλής φορολογίας. 
 
Επίσκεψη Ιάπωνα Υφυπουργού Εξωτερικών στην Αλβανία (14.02.2014) 
Κατά την επίσκεψη του Υφυπουργού Εξωτερικών της Ιαπωνίας, κ. Takao Makino, στα Τίρανα, 
συναντήθηκε µε τον Α/ΥΠΕΞ. κ. D. Bushati και µε τον Πρόεδρο της Α/Βουλής, κ. I. Meta. Κύριο θέµα των 
συζητήσεων αποτέλεσε η εµβάθυνση των διµερών σχέσεων, η αύξηση της ιαπωνικής παρουσίας στην 
αλβανική αγορά, καθώς και η βοήθεια που παρέχεται µέσω της JICA.  
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5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος 
 
Βελτίωση της κατάταξης της Αλβανίας ως προς την ελευθερία του Τύπου 
Στην 85η θέση, για το 2014, κατατάσσουν οι “Reporters without Borders” την Αλβανία ως προς την 
ελευθερία του Τύπου, σε σύγκριση µε την 102η θέση που κατελάµβανε το 2013.  Βελτίωση οφείλεται 
στο φιλόδοξο πρόγραµµα της νέας κυβέρνησης που προβλέπει νέα νοµοθεσία, µε διαφάνεια ως προς 
την ιδιοκτησία των ΜΜΕ, ανεξαρτησία και πρόσβαση των ΜΜΕ στα στοιχεία του δηµοσίου τοµέα. 
 
Αξιολόγηση της λειτουργίας της Αρχής Ανταγωνισµού από την UNCTAD 

Η UNCTAD θα αξιολογήσει τη λειτουργία της Αλβανικής Αρχής Ανταγωνισµού προκειµένου να 

εντοπίσει τους τοµείς, όπου χρειάζεται βοήθεια και υποστήριξη. Σκοπός είναι η βελτίωση της 

λειτουργίας της, καθώς και των άλλων θεσµών που σχετίζονται µε τον ελεύθερο και αποτελεσµατικό 

ανταγωνισµό. 

 
Επέκταση του δικτύου Γραφείων Εύρεσης Εργασίας 
Μετά την πρόσφατη λειτουργία του 1ου Γραφείου Εύρεσης Εργασίας της Εθνικής Υπηρεσίας 
Απασχόλησης, στα Τίρανα, εγκαινιάστηκε το 2ο Γραφείο, αυτή τη φορά, στο ∆υρράχιο. 
 
Το ∆ικαστήριο του Στρασβούργου πιέζει για την εκτέλεση των αποφάσεών του 
Σύµφωνα µε την έκθεση του Ευρωπαϊκού Επιτρόπου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, η Α/κυβέρνηση πρέπει να βρει 
αποδοτικό µηχανισµό για την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων του ∆ικαστηρίου του Στρασβούργου 
αναφορικά µε τις αποζηµιώσεις ιδιοκτησιών. 
 
Επεξεργασία του νέου συνταξιοδοτικού συστήµατος 
Η ειδική οµάδα εργασίας για τη µεταρρύθµιση του συνταξιοδοτικού συστήµατος συνεκλήθη για πρώτη φορά 
στις 07.02.2014. Το νέο σύστηµα στοχεύει στην ενδυνάµωση των κάτωθι τριών πυλώνων: υποχρεωτική 
ασφάλιση, εναλλακτική εθελοντική ασφάλιση και ιδιωτική ασφάλιση. 
 
Γήρανση αλβανικού πληθυσµού 
Σύµφωνα µε την Open Data Albania, τον ταχύτερα γηρασκόµενο πληθυσµό, µετά τη Λιθουανία, κατέχει 
η Αλβανία. Η έρευνα βασίζεται στα στοιχεία των 3 τελευταίων απογραφών πληθυσµού. Στις αρχές του 
1990, η µέση ηλικία του πληθυσµού ανερχόταν σε 26 έτη. Το 2001, η µέση ηλικία ανερχόταν σε 30,6 
έτη και το 2011, αυξήθηκε στα 36,3 έτη. Ο αλβανικός πληθυσµός, δηλαδή, γέρασε, την δεκαετία 2001-
2011, 4,7 έτη, ενώ ο µέσος όρος στην ΕΕ ήταν 2,9 έτη. Το φαινόµενο σχετίζεται µε τον χαµηλό αριθµό 
των γεννήσεων και στην µαζική µετανάστευση των νέων.  
 
Σχέδιο δράσης για την βελτίωση της απόδοσης του Α/Κοινοβουλίου και της διαφάνειας 
Το Α/Κοινοβούλιο συνέταξε σχέδιο δράσης για το 2014, προκειµένου να συµµορφωθεί µε τις συστάσεις που 
περιλαµβάνονται στην Ετήσια Έκθεση Προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι στόχοι του σχεδίου είναι η 
βελτίωση της διαφάνειας, η συνεργασία µε την Κοινωνία των Πολιτών, η δηµοσίευση στο διαδίκτυο των 
νοµοσχεδίων, η τήρηση των διαδικασιών για το νοµοθετικό έργο, η συνεργασία µε τις Ανεξάρτητες ∆ιοικητικές 
Αρχές και η βελτίωση των διοικητικών ικανοτήτων. 
 
 
Η Προϊσταµένη 
 
 
Παγώνα Λάρδα 
Σύµβουλος ΟΕΥ Α΄ 


