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1.Επιχειρηµατική δραστηριότητα 
 

1.1 Ενέργεια και Ορυκτά 

 
Οµάδα εργασίας για τον έλεγχο των τιµών 
Ο Α/Υπουργός Οικονοµικής Ανάπτυξης, Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας, κ. A. Ahmetaj, 
δηµιούργησε οµάδα εργασίας, αποτελούµενη από 18 άτοµα, προκειµένου να παρακολουθεί την αγορά 
για καταχρηστικές αυξήσεις των τιµών της αγοράς ειδικά όσον αφορά στα καύσιµα. Η οµάδα εργασίας 
αποτελείται από υπαλλήλους των Γενικών ∆/νσεων Τελωνείων και Φορολογίας. 
 
Σταθεροποίηση των τιµών πετρελαίου 
Μετά από τα φαινόµενα κερδοσκοπίας που εµφανίσθηκαν στις αρχές του 2014, µε πρόσχηµα την 
αύξηση του φόρου κυκλοφορίας του πετρελαίου, οι τιµές, πλέον, σταθεροποιήθηκαν στα 189-196 
λεκ/λίτρο για το ντίζελ και 191-199 λεκ/λίτρο για τη βενζίνη, χάρη και στους ελέγχους που 
διενεργήθηκαν από την ∆/νση Εσωτερικής Αγοράς του Α/Υπ. Οικονοµικής Ανάπτυξης, Εµπορίου και 
Επιχειρηµατικότητας. 
 
Έλεγχος ισολογισµών εταιρειών πετρελαίου 
Ο Α/ Υπουργός Ενέργειας και Βιοµηχανίας, κ. D. Gjiknuri, ανακοίνωσε την πρόθεση της κυβέρνησης να 
προβεί σε έλεγχο των ισολογισµών των εταιρειών εξόρυξης πετρελαίου, προκειµένου να παταχθούν 
φαινόµενα φοροδιαφυγής. 
 
Αύξηση της παραγωγής πετρελαίου από την Bankers Petroleum το 2013 
Η Καναδική εταιρεία Bankers Petroleum ανακοίνωσε ότι, κατά το 2013, η µέση ηµερήσια παραγωγή 
πετρελαίου από το κοίτασµα Patos-Marinza ανήλθε σε 18.169 βαρέλια, ήτοι 21% µεγαλύτερη από του 
2012. Η µέση ηµερήσια πώληση ανήλθε σε 18.173 βαρέλια, ήτοι 23% υψηλότερη από του 2012. Ο 
συνολικός αριθµός των γεωτρήσεων το 2013 ήταν 146. 
 
Επίσηµη ανακοίνωση της εύρεσης πετρελαίου από την Petromanas Energy Inc 
Στις 13.01.2014, η Petromanas Energy Inc. ενηµέρωσε επισήµως τις Α/αρχές για την εύρεση 
πετρελαίου από την γεώτρηση Shpiraq – 2 στο οικόπεδο 2 - 3, στα παράλια της νοτιο-κεντρικής 
Αλβανίας. Το συνολικό κόστος των δραστηριοτήτων γεώτρησης στο Shpiraq – 2 αναµένεται να φθάσει 
τα 75 εκατ. $, εκ των οποίων η Shell θα χρηµατοδοτήσει τα 50 εκατ. $. 
 
Οµάδα δράσης για την ενέργεια 
Ξεκίνησε τις εργασίες της, την 13η Ιανουαρίου τ.έ.,  η οµάδα δράσης για την ενέργεια µε επικεφαλής τον 
Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης. Κύριες αρµοδιότητες της αποτελούν η καταπολέµηση των απωλειών του 
συστήµατος και η αποτροπή των κλοπών. Εκτιµάται ότι το 91% των οικιακών καταναλωτών και το 88% 
των επιχειρήσεων έχουν ανεξόφλητους λογαριασµούς προς την CEZ Shpërndarje. 
 
Χρέος 90 εκ. € της CEZ 
Σύµφωνα µε τον Α/Υπουργό Ενέργειας και Βιοµηχανίας, κ. D. Gjiknuri, αναµένεται να φιλευθεροποιηθεί 
µέρος της αγοράς διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς ο Κρατικός ∆ιαχειριστής µεταφοράς της 
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ηλεκτρικής ενέργειας OST αντιµετωπίζει προβλήµατα εξαιτίας του χρέους της CEZ (διανοµή ηλ. 
ενέργειας) που φθάνει τα 90 εκ. €. 
 
Τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα για τις περιπτώσεις κλοπής ενέργειας 
Ο Α/Υπουργός Ενέργειας και Βιοµηχανίας, κ. D. Gjiknuri, ανακοίνωσε την πρόθεση της κυβέρνησης για 
τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα όσον αφορά στις κλοπές ενέργειας, οι οποίες εκτιµώνται σε 
περίπου 150 εκ. $ το έτος. Θα προβλέπεται ποινή φυλάκισης (αντί µόνο του προστίµου που ισχύει 
τώρα), όταν η κλοπή αφορά σε ενέργεια άνω κάποιου ορίου, η οποία προορίζεται για επιχειρηµατική 
δραστηριότητα.  
 
Γραµµή µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Αλβανίας – Κοσσόβου 
Ξεκινάει η υλοποίηση του έργου της κατασκευής της γραµµής µεταφοράς ενέργειας µεταξύ Αλβανίας και 
Κοσσόβου και αναµένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη του 2015. 
 
Βελτίωση της υδρολογικής κατάστασης 
Η έλλειψη βροχών κατά το Νοέµβριο και ∆εκέµβριο 2013 οδήγησε σε σηµαντική µείωση της στάθµης 
του νερού στα Υ/Η εργοστάσια. Οι βροχές του Ιανουαρίου 2014 βελτίωσαν την κατάσταση, η οποία, 
πλέον, χαρακτηρίζεται σταθερή. 
 
Αίτηση από την TAP AG για έκδοση αδειών κατασκευής 
Η κοινοπραξία TAP AG υπέβαλε αίτηση για την έκδοση άδειας κατασκευής, για τα διαφορετικά στάδια 
του έργου της κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου, η οποία, αφού αξιολογηθεί από το Α/Υπουργείο 
Ενέργειας και Βιοµηχανίας, θα πρέπει να εγκριθεί από το Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξίας. 
 
Μνηµόνιο κατανόησης και συνεργασίας ανάµεσα σε TAP και ICGB 
Η κοινοπραξία TAP AG υπέγραψε, στις 6.1.2014, µνηµόνιο κατανόησης και συνεργασίας µε την 
Interconnector Greece Bulgaria AD (ICGB) για τη συνεργασία  µε σκοπό την επέκταση των υποδοµών 
φυσικού αερίου στην περιοχή και ειδικότερα για την κατασκευή αγωγού διασύνδεσης µεταξύ της 
Ελλάδας και της Βουλγαρίας (µε σηµείο εκκίνησης κοντά στην Κοµοτηνή), δίνοντας τη δυνατότητα 
πρόσβασης στη Βουλγαρία και άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σε νέες πηγές προµήθειας 
φυσικού αερίου. 
 
Φωτοβολταϊκό πάρκο στην Κορυτσά 
Το Α/Υπουργικό Συµβούλιο αποφάσισε να παραχωρήσει στον ∆ήµο Κορυτσάς 23.000 m2 δηµόσιας 
γης, προκειµένου εγκατασταθεί φωτοβολταϊκό πάρκο. Η σύµβαση προβλέπει χρήση της γης για 30 έτη, 
µε δυνατότητα, όµως, παράτασης. 
 

1.2 Κλάδος κατασκευών 

 
Νοµιµοποίηση αυθαιρέτων και παράνοµων κατασκευών 
Εν αναµονεί του νέου νοµοθετικού πλαισίου για τη νοµιµοποίηση αυθαιρέτων και παράνοµων 
κατασκευών, η Α/Υπουργός Αστικής Ανάπτυξης και Τουρισµού, κα Gjermeni, ενηµέρωσε ότι ο αριθµός 
των συσσωρευµένων αιτήσεων ανέρχεται σε 293.000, από τις οποίες µόνο οι 22.000 έχουν 
οριστικοποιηθεί. Το νέο νοµοθετικό πλαίσιο θα επιτρέψει την ολοκλήρωση της πλειοψηφίας των 
νοµιµοποιήσεων εντός 4 ετών. 
 
Μείωση ∆είκτη Εµπιστοσύνης στον κατασκευαστικό τοµέα, δ΄ τρίµηνο 2013  
Κατά το δ΄ τρίµηνο 2013, ο δείκτης εµπιστοσύνης στον κατασκευαστικό τοµέα µειώθηκε κατά 1,2%, σε 
σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο, λόγω των αρνητικών εξελίξεων στην παραγωγή. Από την άλλη 
πλευρά, η ζήτηση και η απασχόληση επηρέασαν θετικά το δείκτη. Ο ∆είκτης βρίσκεται 26,4% 
χαµηλότερα από τον µακροχρόνιο µέσο όρο και 18,6% κάτω από τον µέσο όρο της περιόδου 2008-
2013. 
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1.3 Τοµέας τηλεπικοινωνιών 

 
Παράταση της προθεσµίας ολοκλήρωσης του υποθαλάσσιου αγωγού οπτικών ινών 
Το Συµβούλιο Υπουργών αποφάσισε να παρατείνει την προθεσµία ολοκλήρωσης του έργου ΒΙΝ 
(Balkans-Italy Network) έως τον Φεβρουάριο του 2017. Το έργο, που έχει αναλάβει η αµερικανική 
εταιρεία UNIFI, αφορά στην κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού οπτικών ινών, µήκους 276 km, από το 
Bari της Ιταλίας στο Gjiri i Lalzit της Αλβανίας, καθώς και ειδικά κέντρα IXP (internet exchange point) 
στο Bari και στα Τίρανα. 
 
Μείωση τιµών στην κινητή τηλεφωνία της Αλβανίας 
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, η Αλβανική Αρχή Ηλεκτρονικών και Ταχυδροµικών Επικοινωνιών (ΑΚΕΡ) 
προβλέπει περαιτέρω µείωση στις τιµές της κινητής τηλεφωνίας µέχρι το 2016, καθώς θεωρούνται 
υψηλές για τα δεδοµένα της αγοράς.  
 

1.4 Τραπεζικός & Ασφαλιστικός Τοµέας 

 
Σταθερό το επιτόκιο των συµφωνιών πώλησης και επαναγοράς (REPO και reverse REPO) 
To Εποπτικό Συµβούλιο της Τράπεζας της Αλβανίας, στη συνεδρίαση της 29.01.2014, αποφάσισε τη 
διατήρηση του επιτοκίου για τα REPO και reverse REPO στο 3%. 
 
Κατάργηση ανώτατου ορίου έκπτωσης φόρου για τις προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων των 
µικρότερων τραπεζών (second-tier banks) 
Με το νέο φορολογικό πακέτο, από 01.01.2014, καταργείται το ανώτατο όριο έκπτωσης φόρου για τις 
προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων των second-tier τραπεζών. Έως τέλος 2013, η έκπτωση 
περιοριζόταν στο ποσό των προβλέψεων της Τράπεζας της Αλβανίας.  
 
Μείωση συναλλαγών µε µετρητά 
Από 01.01.2014, το ανώτατο ποσό συναλλαγής που µπορεί να γίνει µε µετρητά µειώνεται σε 150.000 
λεκ (περ. 1.071 €), από τα 300.000 λεκ (περ. 2.143 €). 
 
∆ιαρροή καταθέσεων στο εξωτερικό, γ΄ τρίµηνο 2013 
Σύµφωνα µε στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας, 278 εκ. € από καταθέσεις ή µετρητά µεταφέρθηκαν 
σε τράπεζες εκτός Αλβανίας, κατά το γ΄ τρίµηνο 2013, το µεγαλύτερο ποσό από το δ΄ τρίµηνο του 2008. 
Η κίνηση αυτή αιτιολογείται από το αίσθηµα ανασφάλειας των πολιτών και επιχειρήσεων εξ’ αιτίας της 
αλλαγής κυβέρνησης, µετά τις εθνικές εκλογές του Ιουνίου 2013.   
 
Ασφαλιστική αγορά 2013 
Τα έσοδα από τα ασφάλιστρα, το 2013, ανήλθαν σε 8,535 δισ. λεκ (περ. 61 εκ. €), ήτοι 4,63% λιγότερα 
από το 2012. Ετήσια µείωση 5,87% σηµείωσε και ο αριθµός των υπογεγραµµένων συµβολαίων 
(995.732). Η αγορά κυριαρχείται από συµβόλαια άλλα των ασφαλειών ζωής (88,12%), ενώ οι 
ασφάλειες ζωής κατείχαν µερίδιο 11,25% και η αντασφάλεια 0,63%. 

 

1.5 Τοµέας Υγείας  

 
Κατάργηση των βιβλιαρίων υγείας εντός του 2014 
Εντός του 2014 αναµένεται ο Οργανισµός Ασφάλειας Υγειονοµικής Περίθαλψης να προβεί σε 
αντικατάσταση των βιβλιαρίων υγείας από ένα πιστοποιητικό υγείας, προκειµένου εξοικονοµηθεί 
περίπου το 30% των δαπανών του οργανισµού, αλλά και να διευκολυνθεί η εργασία των ιατρών και 
φαρµακοποιών. 
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Παρουσίαση του νέου νοµοσχεδίου για τα φάρµακα 
Ο Α/ Υπουργός Υγείας, κ. Beqaj, παρουσίασε, στις 15.01.2014, το νέο νοµοσχέδιο για τα φάρµακα και 
τον ιατρικό εξοπλισµό, το οποίο αποσκοπεί στην εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας µε τις ευρωπαϊκές 
οδηγίες και στη λειτουργία ενός πλήρους συστήµατος παρακολούθησης και εντοπισµού (track & trace) 
του φαρµάκου. Το νέο σύστηµα θα περιλαµβάνει, για πρώτη φορά, και τον ιατρικό εξοπλισµό. Η 
εγγραφή όλων των φαρµάκων που κυκλοφορούν στην αγορά θα είναι υποχρεωτική, χωρίς εξαιρέσεις, 
καθώς και η ειδική σήµανσή τους µε το χαρτόσηµο ελέγχου φαρµάκων. Θα προβλέπεται ειδική άδεια 
εισαγωγής µη εγγεγραµµένων φαρµάκων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (όπως π.χ. στην πρόσφατη 
περίπτωση εκδήλωσης ελονοσίας στην χώρα). Εντός του 2014, αναµένεται να λειτουργήσει και η 
ηλεκτρονική συνταγογράφηση, αρχικά πιλοτικά, στο ∆υρράχιο. Το νέο πλαίσιο προβλέπει, επίσης, 
πρόστιµα για την πώληση φαρµάκων από τα φαρµακεία χωρίς συνταγή. Θα απαιτηθούν, όµως, 
περίπου 15 νοµοθετικές πράξεις, για να καθορισθούν οι λεπτοµέρειες λειτουργίας του συστήµατος. 
 
Μέτρα για την ατµοσφαιρική ρύπανση 
Έξι εργαστήρια, ένα εκ των οποίων φορητό, αναµένεται να τεθούν σε λειτουργία το επόµενο χρονικό 
διάστηµα, προκειµένου να παρακολουθείται η ατµοσφαιρική ρύπανση. Επίσης, η κυβέρνηση 
προτίθεται να αναδασώσει 500 εκτάρια γης εντός του 2014, προκειµένου να βελτιωθεί η ποιότητα της 
ατµόσφαιρας. 
 

1.6 Τοµέας Μεταφορών 

 
120 εκ. $ στον προϋπολογισµό του 2014 για εξόφληση εκτελεσµένων εργασιών 
Σύµφωνα µε τον Α/Υπουργό Μεταφορών και Υποδοµών, κ. Haxhinasto, η κυβέρνηση θα προβεί στην 
εξόφληση των υποχρεώσεών της, βάσει υπογεγραµµένων συµβολαίων µε εταιρείες κατασκευής, µόλις 
ολοκληρωθεί ο έλεγχος των εκτελεσµένων εργασιών. Για τον σκοπό αυτό, υπάρχει, ήδη, κονδύλι, 
ύψους 120 εκ. $, αποκλειστικά για τις οφειλές σχετικά µε τις υποδοµές. Η αποπληρωµή αναµένεται να 
ξεκινήσει τον Απρίλιο τ.έ. 
 
Τον Ιούνιο αναµένεται τραίνο εξπρές στην γραµµή Τίρανα – ∆υρράχιο 
Σύµφωνα µε τον Γεν. ∆/ντή των Αλβανικών Σιδηροδρόµων, σχεδιάζεται η λειτουργία εξπρές τραίνου 
στην γραµµή Τιράνων – ∆υρραχίου, το οποίο θα ξεκινάει από τον προσωρινό σταθµό στην περιοχή 
Kashar, 8 km από τα Τίρανα. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται µε λεωφορεία έως τον τερµατικό σταθµό. 
∆ήλωσε ακόµη ότι το θέµα των απαλλοτριώσεων στην περιοχή που θα κατασκευαστεί ο νέος σταθµός 
επιλύθηκε. 
 
Την άνοιξη 2014 αναµένεται η έναρξη της διαδικασίας παραχώρησης της Οδού του Έθνους 
Σύµφωνα µε τον Α/Υπουργό Μεταφορών και Υποδοµών, κ. Haxhinasto, υπό συζήτηση βρίσκονται οι 
όροι της σύµβασης παραχώρησης για τον αυτοκινητόδροµο ∆υρράχιο – Κούκες – Μορίνα (σύνορα µε 
Κόσσοβο) και ο σχετικός διαγωνισµός αναµένεται να προκηρυχθεί προς το τέλος της άνοιξης – αρχές 
καλοκαιριού του 2014.  
 
Ανάγκη επενδύσεων στο οδικό δίκτυο του ∆ήµου Τιράνων 
Η κατάσταση του εσωτερικού οδικού δικτύου των Τιράνων χαρακτηρίζεται προβληµατική και γι’ αυτό το 
λόγο ο ∆ήµος Τιράνων έχει προβλέψει ποσό 1 δισ. λεκ (περ. 7,1 εκ. €) στο σχέδιο του 
προϋπολογισµού του για σχετικά έργα. Το 29% του µεσοπρόθεσµου προϋπολογισµού για την περίοδο 
2014 - 2016 κατευθύνεται σε έργα βελτίωσης αυτού του τοµέα. 
 
60 νέα µέτρα για την αύξηση της οδικής ασφάλειας 
Νέο κανονιστικό πακέτο µε σκοπό την µείωση των ατυχηµάτων (3,5% περισσότερα από τις άλλες 
χώρες της ΕΕ και ΝΑ Ευρώπης) προωθεί η Α/κυβέρνηση, το οποίο θα τεθεί σε δηµόσια διαβούλευση. 
Το πακέτο περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, αλλαγές στον τρόπο απόκτησης διπλώµατος οδήγησης και 
καταπολέµησης της διαφθοράς σε αυτόν τον τοµέα, στις σχέσεις µε τις ασφαλιστικές εταιρείες και 
σχέδια για τη βελτίωση των υποδοµών. 
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Επίσκεψη Κινεζικής Αντιπροσωπείας στο λιµάνι του Shengjin 
Μετά την 8η Μικτή ∆ιυπουργική Επιτροπή Αλβανίας – Κίνας, η επίσηµη Κινεζική αντιπροσωπεία 
επισκέφτηκε το λιµάνι του Shengjin για να συλλέξει πληροφορίες για την παρούσα κατάστασή του, 
προκειµένου ενηµερώσει σχετικώς ενδιαφερόµενες κινεζικές εταιρείες. 
 
Συζητήσεις για λειτουργία του αεροδροµίου στην Κούκες 
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, η Α/κυβέρνηση βρίσκεται σε διαπραγµατεύσεις µε το ∆ιεθνές Αεροδρόµιο 
Τιράνων, προκειµένου να λειτουργήσει το αεροδρόµιο στο Κούκες, κοντά στα σύνορα µε το Κόσσοβο. 
Το εν λόγω αεροδρόµιο εγκαινιάστηκε το 2010, αλλά ουδέποτε λειτούργησε, καθώς το αεροδρόµιο των 
Τιράνων έχει το αποκλειστικό δικαίωµα για διεθνείς πτήσεις. 
 

1.7 Τοµέας Τροφίµων και Γεωργίας 

 
Έκλεισε η αγορά γαλακτοκοµικών προϊόντων του ∆υρραχίου 
Στο πλαίσιο των ελέγχων που έχει ξεκινήσει το Α/Υπ. Γεωργίας, έκλεισε την αγορά γαλακτοκοµικών 
προϊόντων του ∆υρραχίου, καθώς δεν πληρούσε τα υγειονοµικά πρότυπα και τις δόθηκε µίας 
εβδοµάδας προθεσµία για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες επανόρθωσης. 
 
Προσωρινή απαγόρευση κυνηγιού  
Η αρµόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, προκειµένου προστατεύσει τα ενδηµικά είδη, ενέκρινε στις 20 
Ιανουαρίου τ.ε νοµοσχέδιο για την προσωρινή απαγόρευση του κυνηγιού για µια περίοδο 2 ετών, το 
οποίο προβλέπει πρόστιµο 100 εκ. λεκ (περ. 714 χιλ.€) για όποιον την παραβιάσει. 
 
Σφραγίδα ποιότητας για τα προϊόντα κρέατος  
Ο Α/Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και ∆ιαχείρισης Υδάτων, κ. Panariti, ενηµέρωσε ότι 
υπουργείο του θα παρέχει ειδικές σφραγίδες ποιότητας για όλα τα προϊόντα που θα ικανοποιούν τα 
πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας για τους καταναλωτές. 
 
Υποστήριξη της αλιείας από την Α/κυβέρνηση 
Πρόθεση της κυβέρνησης είναι η υποστήριξη της επαγγελµατικής αλιείας, µε µέτρα που αφορούν στην 
ανανέωση του αλιευτικού στόλου, στη δηµιουργία υποδοµών στα λιµάνια για τον ελλιµενισµό και την 
επισκευή των αλιευτικών σκαφών και τη δηµιουργία ιχθυαγορών χονδρικής πώλησης. Ο αρµόδιος 
Υπουργός υποσχέθηκε, ακόµη, υποστήριξη για την ανάπτυξη της οστρακοκαλλιέργειας. 
 
Ενδιαφέρον της Κίνας για έργα στον αγροτικό τοµέα 
Ο Πρέσβυς της Κίνας στην Αλβανία, σε συνάντηση που είχε µε τον Α/Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και ∆ιαχείρισης Υδάτων, ενηµέρωσε για το ενδιαφέρον δύο µεγάλων εταιρειών για 
επενδύσεις στον τοµέα της ιχθυοκαλλιέργειας και της ελαιοκαλλιέργειας. Ως προς την τελευταία, ο Α/ 
Υπουργός υπεσχέθη να διερευνήσει τη διαθεσιµότητα µεγάλης έκτασης δηµόσιας γης για την 
υλοποίηση της επένδυσης. 
 
Προώθηση αλβανικών βιολογικών προϊόντων 
Το Α/Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και ∆ιαχείρισης Υδάτων ξεκίνησε πρωτοβουλία, µε 
τίτλο «Αλβανικά προϊόντα, εµπόριο και κατανάλωση», µε σκοπό την προώθηση των αλβανικών 
βιολογικών προϊόντων. Στις προθέσεις του Υπουργείου περιλαµβάνεται και η δηµιουργία ειδικών 
χώρων στις αγορές για τα προϊόντα «Made in Albania». 
 
∆ιοργάνωση έκθεσης για αγροτικά προϊόντα 
Το Αλβανικό Συµβούλιο Αγροτικών Επιχειρήσεων (KASH) διοργανώνει, στις 25-28 Σεπτεµβρίου 2014, 
στα Τίρανα, την Agribusiness Fair, όπου θα συµµετέχουν εταιρείες παραγωγής και διάθεσης φρέσκων 
και µεταποιηµένων προϊόντων, σπόρων και φυτικού υλικού κ.α.  
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1.8 Τουριστικός τοµέας 

 
Μείωση εσόδων από τον τουρισµό το 2013 
Σύµφωνα µε την Τράπεζα της Αλβανίας, τα συνολικά έσοδα από τον τουρισµό, κατά το 2013, 
παρουσίασαν µείωση 13%, ενώ η κατανάλωση των ξένων τουριστών µειώθηκε κατά 18%. Αίτιο της 
µείωσης, σύµφωνα µε τον Πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων και Τουρισµού, είναι η υψηλή φορολογία 
που αποτρέπει τις επενδύσεις για αύξηση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών. 
 
Κοινά τουριστικά πακέτα µε χώρες της περιοχής 
Σύµφωνα µε την Α/Υπουργό Τουρισµού, κα Gjermeni, ο τουρισµός µπορεί να αποτελέσει σταθερή πηγή 
εθνικού εισοδήµατος και γι’ αυτό ο τοµέας θα πρέπει να είναι ανοιχτός σε περιφερειακές συνεργασίες, 
µε στόχο τη δηµιουργία κοινών τουριστικών πακέτων. 
 
Προβολή του τουρισµού της Αλβανίας από την “New York Times” 
Αφιέρωµα στον Τουρισµό της Αλβανίας είχε η µεγάλη αµερικανική εφηµερίδα, όπου αναγνωρίζονται οι 
δυνατότητες της χώρας σε αυτόν τον τοµέα. Επισηµαίνεται, όµως, η έλλειψη υποδοµών και υπηρεσιών 
προς τους τουρίστες. Ως προτεραιότητα θίγεται η ανάγκη κατηγοριοποίησης των ξενοδοχείων µε το 
σύστηµα των «αστεριών». 
 
Αναθεώρηση του Νόµου για τον Τουρισµό 
Ο πρώτος νόµος για τον Τουρισµό σχεδιάσθηκε το 2007 και αναθεωρήθηκε το 2008 και το 2013. Η 
σχεδιαζόµενη αναθεώρηση θα προβλέπει, εκτός άλλων, ενοποιηµένα κριτήρια και πρότυπα για τις 
υπηρεσίες τουρισµού, συγκεκριµένες διαδικασίες αδειοδότησης τουριστικών πρακτορείων και 
καταλυµάτων. 
 

1.9 Άλλες ειδήσεις επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος 

 
Νέο σύστηµα επιστροφής του καταβληθέντος ΦΠΑ, από 1η Ιανουαρίου 2014 
Από 01.01.2014, η επιστροφή του ΦΠΑ στις επιχειρήσεις θα διενεργείται από το ∆ηµόσιο Ταµείο, µετά 
από τον έλεγχο των φορολογικών αρχών, εντός 60 ηµερών από την ηµεροµηνία της αίτησης. Σε 
περίπτωση που οι φορολογικές αρχές δεν έχουν ολοκληρώσει τον έλεγχο εντός της προθεσµίας των 60 
ηµερών, η πληρωµή του ποσού θα γίνεται αυτόµατα. 
 
Παράταση προθεσµίας για υποβολή ένστασης επί αποτελέσµατος φορολογικού ελέγχου 
Από την 01.01.2014, οι επιχειρήσεις έχουν στη διάθεσή τους 15 ηµέρες από την κοινοποίηση του 
αποτελέσµατος φορολογικού ελέγχου για υποβολή ένστασης (αντί των 5 ηµερών που ίσχυε). 
 
∆ιευκόλυνση διαδικασίας υποβολής ένστασης κατά του αποτελέσµατος φορολογικού ελέγχου 
Από 01.01.2014, δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που θέλουν να υποβάλουν ένσταση κατά του 
αποτελέσµατος φορολογικού ελέγχου να εξοφλούν το πρόστιµο µε την κατάθεση τραπεζικής εγγυητικής 
επιστολής. Σηµειώνεται ότι για την υποβολή ένστασης, είναι απαραίτητη η προηγούµενη εξόφληση του 
προστίµου, η οποία, έως το τέλος του 2013, πραγµατοποιείτο µόνο µε την καταβολή µετρητών. 
 
Τρόπος συλλογής της φορολογίας µικρών επιχειρήσεων 
Έως τις 30.01.2014, οι τοπικές αρχές είχαν προθεσµία να στείλουν στις περιφερειακές φορολογικές 
αρχές τα στοιχεία των µικρών επιχειρήσεων. Όσες από αυτές έχουν ετήσια κέρδη από 0-2 εκ. λεκ, 
υποχρεούνται να καταβάλουν το σύνολο της φορολογίας κερδών, ήτοι το σταθερό ποσό των 25.000 
λεκ, εντός του α΄ εξαµήνου του 2014. Οι επιχειρήσεις µε ετήσια κέρδη από 2-8 εκ. λεκ, φορολογούνται 
µε 7,5% επί των κερδών τους και υποχρεούνται στην καταβολή του φόρου σε 4 τριµηνιαίες δόσεις. 
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Νέα δικτυακή πύλη για τις σχέσεις κράτους – επιχειρήσεων 
Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Εθνικού Οικονοµικού Συµβουλίου, το οποίο έχει συνεδριάσει, έως 
τώρα, δύο φορές, ανακοινώθηκε από τον Α/ΠΘ κ. Rama και αναµένεται η λειτουργία δικτυακής πύλης, 
όπου οι επιχειρήσεις θα µπορούν να υποβάλλουν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν µε τη δηµόσια 
διοίκηση και ειδικότερα µε τα τελωνεία και τις φορολογικές αρχές, καθώς και όλες τις περιπτώσεις 
παρατυπιών και διαφθοράς. 
 
Συντόµευση των διαδικασιών για την εγγραφή και διαγραφή επιχειρήσεων 
Σε αναθεώρηση των διαδικασιών για την εγγραφή και διαγραφή επιχειρήσεων θα προβεί το Εθνικό 
Κέντρο Εγγραφής (QKR). Λειτουργεί, ακόµη, νέα ιστοσελίδα, η οποία έχει οδηγήσει στη µείωση του 
χρόνου εγγραφής στις 8 ώρες, από 24 που ίσχυε. Η νέα ιστοσελίδα προσφέρει, επίσης, υπηρεσίες για 
ξένες επιχειρήσεις (http://www.qkr.gov.al/nrc/PakInfoBizHuaj.aspx ). 
 
Ειδική επιτροπή για τον τοµέα ένδυσης και υπόδησης 
Ειδική επιτροπή θα δηµιουργηθεί, αποτελούµενη από εκπροσώπους της επιχειρηµατικής κοινότητας 
και του Α/Υπουργείου Οικονοµικής Ανάπτυξης, Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας, προκειµένου να 
επεξεργασθούν µέτρα υποστήριξης του τοµέα ένδυσης και υπόδησης. Το νέο πακέτο µέτρων 
αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τέλος Μαρτίου 2014. 
 
Πρόστιµα για τις επιχειρήσεις που µολύνουν το περιβάλλον 
Ο Α/Υπουργός Περιβάλλοντος, κ. Koka, εξήγγειλε τον έλεγχο όλων των βαριών βιοµηχανιών και την 
επιβολή προστίµων στις περιπτώσεις που παραβιάζεται η παρούσα νοµοθεσία για την προστασία του 
περιβάλλοντος. 
 
∆ιοργάνωση έκθεσης γεωργικής µηχανικής και µηχανηµάτων της γεωργικής βιοµηχανίας 
Το Αλβανικό Συµβούλιο Αγροτικών Επιχειρήσεων (KASH) διοργανώνει, στις 21-25 Μαΐου 2014, στα 
Τίρανα, την ∆ιεθνή Έκθεση Γεωργικής Μηχανικής και Μηχανηµάτων της Γεωργικής Βιοµηχανίας, όπου 
θα παρουσιαστούν όλα τα είδη µηχανηµάτων που έχουν σχέση µε τη γεωργία και τη σχετική 
βιοµηχανία. 
 

2. Η αλβανική οικονοµία 

∆είκτης Οικονοµικής Ελευθερίας Αλβανίας 2014  
Σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση του Ιδρύµατος Heritage, η Αλβανία βαθµολογείται µε 66,9 (στα 100) ως 
προς τον ∆είκτη Οικονοµικής Ελευθερίας για το 2014, καταλαµβάνοντας την 54η θέση ανάµεσα σε 178 
χώρες στον κόσµο και απολαµβάνοντας βαθµολογία ανώτερη από τον παγκόσµιο µέσο όρο (60,3). Η 
ανωτέρω βαθµολογία κατατάσσει την Αλβανία στην κατηγορία «µετρίως ελεύθερη», µε 7, όµως, από 
τους 10 συνολικά δείκτες να απολαµβάνουν πολύ υψηλή βαθµολογία και να εµπίπτουν στην κατηγορία 
«ελεύθερη» και «ως επί το πλείστον ελεύθερη». Η συνολική βαθµολογία µειώνεται από την χαµηλή 
επίδοση της χώρας στα ∆ικαιώµατα Ιδιοκτησίας (30), στην Ελευθερία από τη ∆ιαφθορά (30,4) και στην 
Ελευθερία της Εργασίας (49,7) που κατατάσσονται στην τελευταία κατηγορία, ήτοι «καταπιεσµένη». 
 
Πτώση της Εµπιστοσύνης των Καταναλωτών, δ΄ τρίµηνο 2013 
Σύµφωνα µε µελέτη της Τράπεζας της Αλβανίας, οι αλβανοί καταναλωτές εµφανίζονται απαισιόδοξοι 
για το µέλλον της Α/οικονοµίας, αναµένοντας αύξηση της ανεργίας και ανασφάλεια για τις 
αποταµιεύσεις τους. Ο δείκτης εµπιστοσύνης των καταναλωτών σηµείωσε µείωση 4,7% το δ΄ τρίµηνο 
2013, σε σχέση µε το γ΄ τρίµηνο και εµφανίζεται χαµηλότερος από τον µέσο όρο των τελευταίων ετών.  
 
∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος, δ΄ τρίµηνο 2013 
Σύµφωνα µε την Τράπεζα της Αλβανίας, ο ∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος, για το δ΄ τρίµηνο 2013, 
αυξήθηκε κατά 5,5%, µετά την πτώση 4% του προηγούµενου τριµήνου. Προς το παρόν, ο δείκτης 
ανέρχεται στο 72,9, ήτοι 29 µονάδες κάτω από τον ιστορικό µέσο όρο. 
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Βελτίωση εσόδων από τις τελωνειακές αρχές κατά το δ΄ τρίµηνο 2013 
Σύµφωνα µε τη Γεν. ∆/ντρια Τελωνείων, κα Spiropali, οι τελωνειακές αρχές συνέλλεξαν, κατά το δ΄ 
τρίµηνο 2013, 6 δισ. λεκ (περ. 43 εκ. €) περισσότερα από το δ΄ τρίµηνο του 2012. Τα έσοδα κατά το 
∆εκέµβριο 2013 ανήλθαν σε 16,5 6 δισ. λεκ (περ. 118 εκ. €), επιτυγχάνοντας το 129% του στόχου που 
είχε τεθεί. Η Γεν. ∆/νση Τελωνείων έχει διαπιστώσει παραβάσεις του τελωνειακού κώδικα και του 
νοµοθετικού πλαισίου των ειδικών φόρων από επιχειρήσεις, ύψους 2 δισ. λεκ (περ. 14 εκ. €). 
 
Τροποποίηση των προβλέψεων της EBRD για την ανάπτυξη της Αλβανικής οικονοµίας 
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) προχώρησε σε αναθεώρηση της 
πρόβλεψής της για τον ρυθµό ανάπτυξης της Α/οικονοµίας για το 2014, µειώνοντας τον σε 1,7% από 
2%, που είχε προβλέψει τον Οκτώβριο 2013. Αίτια της µείωσης αποτελούν η δύσκολη οικονοµική 
συγκυρία στην ευρωζώνη και στις γειτονικές χώρες, που αποτελούν τους κύριους οικονοµικούς 
εταίρους της χώρας, αλλά και εσωτερικοί παράγοντες, όπως η συσσώρευση οφειλών της κυβέρνησης, 
το υψηλό δηµόσιο χρέος, αλλά και η αυστηρότερη δηµοσιονοµική πολιτική στο πλαίσιο του 
προγράµµατος του ∆ΝΤ. 
 
Αισιόδοξες προβλέψεις από Παγκόσµια Τράπεζα για την ανάπτυξη της Αλβανικής οικονοµίας  
Η Παγκόσµια Τράπεζα προέβη σε βελτίωση της πρόβλεψής της για τον ρυθµό ανάπτυξης της 
Α/οικονοµίας για το 2014, αυξάνοντας τον σε 2,1% αντί της προηγούµενης πρόβλεψης του 2%. 
 
Αύξηση εξαγωγών κατά 19,5% το ∆εκέµβριο 2013 
Σύµφωνα µε την INSTAT, οι εξαγωγές, το ∆εκέµβριο 2013, ανήλθαν σε 21 δισ. λεκ (περ. 150 εκ. €), 
καταγράφοντας αύξηση 19,5% σε σχέση µε τον ∆εκέµβριο 2012. Οι µεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε 
στις οµάδες «Χηµικά προϊόντα και Πλαστικά» (37,8%), «Ξύλο και Χαρτικά» (34,3%) και «∆έρµατα και 
υποπροϊόντα αυτών» (23,2%). Οι εισαγωγές ανήλθαν σε 54 δισ. λεκ (περ. 385 εκ. €), σηµειώνοντας 
αύξηση 15,8% σε σχέση µε τον ∆εκέµβριο 2012. Το εµπορικό έλλειµµα ανήλθε σε 33 δισ. λεκ (περ. 235 
εκ. €), σηµειώνοντας αύξηση 13,5% σε σχέση µε τον ∆εκέµβριο 2012. 
 
Συρρίκνωση της Α/οικονοµίας κατά το γ΄ τρίµηνο 2013   
Σε 2,26%, ανέρχεται η µείωση του ΑΕΠ, σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος, κατά το γ΄ τρίµηνο 2013. 
Μείωση καταγράφεται για 3η φορά µετά το 2009, όποτε ξεκίνησε η κρίση και αφορά σε όλους τους 
τοµείς της Α/οικονοµίας, εκτός της γεωργίας, η οποία σηµείωσε αύξηση 2,9%. Ο κατασκευαστικός 
τοµέας σηµείωσε µείωση 10%, η βιοµηχανία 4,6% και το εµπόριο, οι ξενοδοχειακές υπηρεσίες και η 
εστίαση 3,4%. Το γ’ τρίµηνο συµπίπτει µε την µεταβατική περίοδο ανάµεσα στις εκλογές του Ιουνίου 
2013 και της ανάληψης της νέας κυβέρνησης. 
 
Κλείσιµο επιχειρήσεων το 2013 
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, ο αριθµός των επιχειρήσεων που διεγράφησαν από το Εθνικό Κέντρο 
Εγγραφής, το 2013, ανήλθαν στις 3.079. 
 
Αναµόρφωση των τελωνείων 
Ξεκίνησαν τις εργασίες τους οι 12 εµπειρογνώµονες της Crown Agents µε στόχο τον έλεγχο των 
τελωνείων και τη βελτίωση των διαδικασιών. Σύµφωνα µε τον Α/ΠΘ κ. Ράµα, η Crown Agents θα 
πραγµατοποιεί 450 ελέγχους το µήνα, οι οποίοι θα οδηγήσουν σε αυξηµένα έσοδα µε συµβολή κατά 
1% στο ΑΕΠ. Κατά τη ∆/ντρια των Τελωνείων κα Spiropali, ήδη έχουν αποδειχθεί, το δ΄ τρίµηνο 2013, 
παραβάσεις 22 εκ.$ . 
 
Καταχρήσεις 15,1 δισ. λεκ από τους δηµόσιους φορείς το 2013 
Σύµφωνα µε το Α/ Ελεγκτικό Συνέδριο, από τους 164 ελέγχους κατά το 2013, προέκυψε ότι προκλήθηκε 
ζηµία στον κρατικό προϋπολογισµό της τάξης των 15,1 δισ. λεκ (περ. 108 εκ. €) εξ’ αιτίας καταχρήσεων 
των δηµοσίων φορέων, οι οποίες έγκειται, κυρίως, σε πωλήσεις ακινήτων, ενοικιάσεις και συµφωνίες 
παραχώρησης. 
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Άντληση 13,9 δισ. λεκ από οµόλογα του αλβανικού δηµοσίου 
Η Τράπεζα της Αλβανίας άντλησε, στις 28.01.2014, 13,9 δισ. λεκ (περ. 100 εκ. €) από την πώληση 
οµολόγων του αλβανικού δηµοσίου. Το µέσο επιτόκιο για τα οµόλογα ετήσιας διάρκειας διαµορφώθηκε 
στο 3,8%, ενώ για τα τρίµηνης διάρκειας στο 3,36%. Νωρίτερα, στις 7.01.2014, είχε αντλήσει 26,7 δισ. 
λεκ (περ. 190 εκ. €), µε µέσο επιτόκιο 3,83% για τα ετήσιας διάρκειας και 3,71% για τα εξάµηνης. 
 

3. Ευρωπαϊκή προοπτική 
 
Παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας στην ΕΕ (Τίρανα, 15.01.2014) 
Ο Πρέσβης της Ελλάδος στην Αλβανία, κ. Λ. Ροκανάς παραχώρησε κοινή συνέντευξη τύπου µε τον 
Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στα Τίρανα, Πρέσβη κ. Ε. Sequi, όπου παρουσίασε τις 
προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας στην ΕΕ. Ως προς την Αλβανία, αλλά και τις άλλες χώρες των 
∆υτικών Βαλκανίων δήλωσε ότι το µέλλον τους ανήκει στην Ευρώπη.  
 
Πρώτη επίσηµη επίσκεψη Σλοβάκου Πρωθυπουργού στην Αλβανία (24.01.2014) 
Πραγµατοποιήθηκε στις 24.01.2014 επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Σλοβακίας, κ. Robert Fico, στα 
Τίρανα, όπου συναντήθηκε µε τον Πρόεδρο της Αλβανικής ∆ηµοκρατίας, κ. Nishani, τoν Αλβανό 
οµόλογό του κ. Rama και τον Πρόεδρο του Α/Κοινοβουλίου, κ. Meta. Κατά την επίσκεψή του o ΠΘ της 
Σλοβακίας, µεταξύ άλλων, τόνισε την υποστήριξή του στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. 
 
Επίσηµη επίσκεψη Πρωθυπουργού Κροατίας στα Τίρανα (20.01.2014) 
Ο Πρωθυπουργός της Κροατίας, κ. Zoran Milanovic, κατά την επίσκεψή του στα Τίρανα στις 
20.01.2014, συναντήθηκε µε τον Αλβανό οµόλογό του και δήλωσε την υποστήριξή του στην ευρωπαϊκή 
πορεία της Αλβανίας. 
 
Επίσκεψη Ιρλανδού Υπουργού Εξωτερικών στα Τίρανα (09.01.2014) 
Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιρλανδίας, κ. P. Donohoe, πραγµατοποίησε επίσκεψη στα Τίρανα, στις 
09.01.2014, κατά την οποία εξέφρασε την υποστήριξη της Ιρλανδίας προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση 
της Αλβανίας. 
 
Απόφαση σύναψης συµφωνίας συνεργασίας για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση µεταξύ Αλβανίας 
και Μαυροβουνίου 
Κατά την επίσκεψη του Προέδρου της Αλβανικής ∆ηµοκρατίας στο Μαυροβούνιο, αποφασίσθηκε η 
σύναψη συµφωνίας ανάµεσα στις δύο χώρες για συνεργασία για θέµατα που αφορούν στην 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την ευρωπαϊκή πορεία των δύο χωρών. 
 

4. ∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις 
 
Επίσηµη επίσκεψη Προέδρου της Βουλγαρίας στα Τίρανα (16-17.01.2014) 
Ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας, κ. Rosen Plevneliev, κατά την επίσηµη επίσκεψή του στα Τίρανα, 
συναντήθηκε µε τον Αλβανό οµόλογό του, κ. Nishani και δήλωσε την στήριξη της χώρας του στην 
ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας. Από την πλευρά του, ο κ. Nishani εκδήλωσε το ενδιαφέρον του για το 
έργο του Πανευρωπαϊκού ∆ιαδρόµου VIII και την ένωση των ενεργειακών συστηµάτων των δύο χωρών. 
Ο κ. Plevneliev συναντήθηκε ακόµη, µε τον Α/ΠΘ κ. Rama και τον Πρόεδρο της Α/Βουλής, κ. Meta. 
 
Ενδιαφέρον Ισραήλ για επενδύσεις στην Αλβανία 
Επίσηµη επίσκεψη στο Ισραήλ πραγµατοποίησε ο Αντιπρόεδρος της Αλβανικής Κυβέρνησης, κ. N. 
Peleshi, συνοδευόµενος από τον Υπουργό Ενέργειας και Βιοµηχανίας, κ. D. Gjiknuri, κατά την οποία 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Γραφείο ΟΕΥ  Πρεσβείας Τιράνων 
Ενηµερωτικό ∆ελτίο Ιανουαρίου 2014  Σελίδα 10 από 11 

 

πραγµατοποίησαν συναντήσεις µε επιχειρήσεις και κυβερνητικά στελέχη για επενδύσεις στους τοµείς 
της ενέργειας, τουρισµού και βιοµηχανίας. 
 
Στρατηγική συνεργασία Αλβανίας – Κοσσόβου 
Πραγµατοποιήθηκε στις 11.01.2014, η 1η κοινή συνεδρίαση των κυβερνήσεων Αλβανίας και Κοσσόβου, 
κατά την οποία υπεγράφη Σύµφωνο Στρατηγικής Συνεργασίας, µε εστίαση στους πυλώνες Εξωτερική 
Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, ∆ικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις, Οικονοµία και Ενέργεια, 
Παιδεία και Πολιτισµός. Υπεγράφησαν ακόµη διάφορες συµφωνίες ανάµεσα σε αρµόδια υπουργεία. Η 
Συµφωνία µεταξύ των Υπουργείων Μεταφορών και Υποδοµών των δύο χωρών, προβλέπει την 
εξαφάνιση των εµποδίων στα σύνορα, τη δηµιουργία καταστηµάτων µίας στάσης σε όλους τους 
συνοριακούς σταθµούς και διευκόλυνση της πρόσβασης στις υποδοµές των λιµανιών, το οδικό, 
σιδηροδροµικό δίκτυο και τις εναέριες µεταφορές. Τα υπουργεία Εµπορίου Αλβανίας και Κοσσόβου 
υπέγραψαν Συµφωνία για συνεργασία µε στόχο τη διευκόλυνση του εµπορίου.  
 
Κοινή αγορά εργασίας ανάµεσα σε Αλβανία και Κόσσοβο 
Υπεγράφη, στις 22.01.2014, Μνηµόνιο Συνεργασίας ανάµεσα στον Α/Υπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας 
και Νεολαίας και τον Κοσσοβάρο οµόλογό του, το οποίο αποτελεί µέρος της πρωτοβουλίας για τη 
λειτουργία περιφερειακής δικτυακής πύλης για την απασχόληση µεταξύ της Αλβανίας, του Κοσσόβου 
και της ΠΓ∆Μ. Το µνηµόνιο προβλέπει την ενσωµάτωση των βάσεων δεδοµένων εργασίας των δύο 
χωρών. 
 
Συµφωνία Οικονοµικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας µεταξύ Αλβανίας και Κίνας 
Ο Α/Υπουργός Οικονοµικής Ανάπτυξης, Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας και ο Πρέσβυς της Κίνας 
στην Αλβανία υπέγραψαν συµφωνία Οικονοµικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας µεταξύ των δύο 
χωρών. Η συµφωνία προβλέπει την επιχορήγηση από την Κίνα, ύψους 1,7 εκ. $, για έργα στους τοµείς 
των υποδοµών, της εκπαίδευσης και της περιφερειακής ανάπτυξης. Οι λεπτοµέρειες των έργων που θα 
χρηµατοδοτηθούν θα καθορισθούν από τις δύο πλευρές σε µεταγενέστερο στάδιο. 
 
Επίσκεψη Αλβανίδας Υπουργού Άµυνας στην Αθήνα 
Η Α/Υπουργός Άµυνας, κα M. Kodheli, πραγµατοποίησε διήµερη επίσκεψη στην Ελλάδα, όπου 
συναντήθηκε µε τον Πρόεδρο της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, κ. Κ. Παπούλια και τον Έλληνα οµόλογό της, 
κ. ∆. Αβραµόπουλο. 
 
Μνηµόνιο συνεργασίας για την πολιτική προστασία ανάµεσα σε Αλβανία και Ιταλία 
Στις 21.01.2014 υπεγράφη µνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ της Αλβανίας και της Ιταλίας προκειµένου 
δηµιουργηθεί φιλικό περιβάλλον για τους µετανάστες και άλλους Αλβανούς ή Ιταλούς πολίτες, οι οποίοι 
ζουν, σπουδάζουν ή εργάζονται στην Ιταλία και στην Αλβανία αντίστοιχα. 
 

5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος 
 
Το 1ο Γραφείο Εύρεσης Εργασίας στα Τίρανα 
Με τη βοήθεια της Γερµανικής κυβέρνησης, άνοιξε το 1ο Γραφείο Εύρεσης Εργασίας της Εθνικής 
Υπηρεσίας Απασχόλησης, στα Τίρανα, ενώ σε µεταγενέστερο στάδιο αναµένεται να λειτουργήσουν και 
σε άλλες πόλεις της Αλβανίας.  
 
Νέα γραφεία στα τελωνεία στο ∆υρράχιο και στη Σκόνδρα 
Αναγνωρίζοντας τις ανύπαρκτες υποδοµές στα τελωνεία ∆υρραχίου και Σκόνδρας, ο Α/ΠΘ κ. Rama και 
η Γεν. ∆/ντρια Τελωνείων, κα Spiropali, δήλωσαν ότι, η κατασκευή νέων γραφείων, θ’ αντιµετωπισθεί 
ως προτεραιότητα εντός του 2014. 
 
Εξοικονόµηση 80 εκ. $ από τη σχεδιαζόµενη εδαφική & διοικητική διαίρεση της χώρας 
Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο της Αλβανικής Βουλής, κ. I. Meta, η εξοικονόµηση, µόνο από το διοικητικό 
κόστος, αναµένεται να ανέλθει στα 80 εκ. $. 
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Νέος Κώδικας Ραδιοτηλεοπτικών Μεταδόσεων 
Η Α/ Αρχή Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων υιοθέτησε στις 27.01.2014 τον νέο Κώδικα Ραδιοτηλεοπτικών 
Μεταδόσεων, ο οποίος εναρµονίζεται µε τους εσωτερικούς κανονισµούς και τον νόµο για τα ΜΜΕ. 
 
Καταγγελίες στη δικτυακή πύλη Stop Corruption  
Άνω των 600 καταγγελιών για δικαστές και εισαγγελείς έχουν κατατεθεί µέσω της δικτυακής πύλης 
«Stop corruption». Η πλειοψηφία αφορά σε περιπτώσεις διαφθοράς και έχουν διαβιβασθεί για εξέταση 
στη Γενική Εισαγγελία ή στην Επιθεώρηση για το Πόθεν Έσχες. 
 
∆ηµοσκόπηση από το Ora News και την εταιρεία IPR Marketing  
Σύµφωνα µε τη δηµοσκόπηση που διενεργήθη, 56.9% των ερωτηθέντων βλέπουν θετικά το έως τώρα 
έργο της κυβέρνησης Rama. Ο Α/ΠΘ χαίρει της εµπιστοσύνης των πολιτών µε 48,1%, ακολουθούµενος 
από τον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Meta (44,9%). 54,4% των ερωτηθέντων, έναντι 42,8% πέρυσι, 
δήλωσαν ότι οι συνθήκες διαβίωσης στην χώρα είναι άσχηµες. 
 
 
 
Η Προϊσταµένη 
 
 
Παγώνα Λάρδα 
Σύµβουλος ΟΕΥ Α΄ 


