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1.Επιχειρηματική δραστηριότητα 
 

1.1 Ενέργεια 

 

Ανακοινώθηκε επίσημα η επιλογή του αγωγού TAP  

Ο Trans-Adriatic Pipeline (TAP) επιλέχθηκε ως ο αγωγός που θα μεταφέρει το φυσικό 

αέριο απευθείας από την περιοχή της Κασπίας προς τις ευρωπαϊκές αγορές, σύμφωνα με 

ανακοίνωση  της κυβέρνησης του Αζερμπαϊτζάν και της κοινοπραξίας Shah Deniz II 

κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αλβανίας, κ. Aldo 

Bumci. Ο κ. Bumci εξήρε την επιλογή TAP, όχι μόνο ως εξέλιξη «ζωτικής σημασίας» 

για την Αλβανία, αλλά και ως έργο που θα ενισχύσει τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (ΕΕ) και με άλλες χώρες στην περιοχή. Επίσης, επισημάνθηκε ότι το έργο «θα 

είναι εξαιρετικής σημασίας όχι μόνο για τις χώρες από τις οποίες θα περάσει ο αγωγός, 

αλλά και για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης». 

 

Η ΔΕΣΦΑ, η πρώτη εταιρεία που υπέγραψε για τον αγωγό TAP 

Η ελληνική ΔΕΣΦΑ είναι  η πρώτη εταιρεία η οποία σύναψε Συμφωνία με τον αγωγό 

φυσικού Αερίου ΤΑΡ, σύμφωνα με δημοσιεύματα την 1 Ιουλίου τ.ε.  

 

Συνάντηση κ. κ. Μπερίσα και Ράμα με εκπροσώπους της κυβέρνησης του 

Αζερμπαϊτζάν και της κοινοπραξίας «Shah Deniz ΙΙ» 

Με εκπροσώπους της κυβέρνησης του Αζερμπαϊτζάν και της κοινοπραξίας «Shah Deniz 

II», συναντήθηκε στις 27 Ιουνίου τ.ε., o Πρωθυπουργός κ. Σαλί Μπερίσα. Την ίδια μέρα 

οι ιδιοκτήτες του «Shah Deniz ΙΙ» συναντήθηκαν και με τον κ. Έντι Ράμα, τον 

μελλοντικό Πρωθυπουργό. Το σχέδιο ΤΑΡ, σύμφωνα με δημοσιεύματα του αλβανικού 

Τύπου, αναμένεται να  συμβάλλει στην αλβανική οικονομία, κατά  1,4 δισ. Ευρώ.  

 

Ενδιαφέρον για τη δημιουργία συστήματος διανομής φυσικού αερίου στην Αλβανία 

Η κρατική εταιρεία Ενέργειας SOCAR του Αζερμπαϊτζάν, επιβεβαίωσε για άλλη μία 

φορά, την 1 Ιουλίου τ.ε, τα σχέδιά της να εισέλθει στην αγορά διανομής φυσικού αερίου 

της Ευρώπης, μετά την επιλογή από την κοινοπραξία Shah Deniz ΙΙ, του αγωγού Trans 

Adriatic Pipeline (TAP). Μετά την επιλογή του Σχεδίου TAP, σύμφωνα με τον Πρόεδρο 

της SOCAR, κ. Ροβναγκ Αμπντουλάγιεφ, ενισχύεται η σημασία της συμμετοχής SOCAR 

στην ιδιωτικοποίηση της ελληνικής ΔΕΣΦΑ, δεδομένου ότι η SOCAR θα μπορεί να 

συμμετέχει σε επενδυτικά σχέδια στις χώρες της Βαλκανικής και, ειδικότερα στη 
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διαδικασία της προμήθειας φυσικού αερίου στην Αλβανία. Επίσης, εκφράστηκε 

ενδιαφέρον για τη δημιουργία συστήματος διανομής φυσικού αερίου στην Αλβανία, 

καθώς θεωρείται πρόσφορη περιοχή για επένδυση. Ανώτερο στέλεχος της αζέρικης 

εταιρείας, δήλωσε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία με την κυβέρνηση της Αλβανίας για τη 

δημιουργία υποδομής και τη χρήση των υπογείων εγκαταστάσεων αποθήκευσης της  

Αλβανίας. 

 

Πώληση του 25% των δικαιωμάτων της Petromanas 

Την πώληση στην JV partner Shell του 25% των δικαιωμάτων της στα αλβανικά πεδία 

έρευνας υδρογονανθράκων, ανακοίνωσε η Petromanas στις 26 Ιουνίου τ.ε.  

 

Εξασφάλιση αδειών γεώτρησης από την Petromanas 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στις 6 Ιουνίου τ.ε., η Petromanas εξασφάλισε άδειες 

γεώτρησης στα αλβανικά πεδία έρευνας υδρογονανθράκων 2-3. 

 

 

1.2. Τηλεπικοινωνίες 

 

Παρανομίες στη διαδικασία έκδοσης αδειών για τηλεοπτικούς σταθμούς 

Τη διαδικασία χορήγησης αδειών εθνικής εμβέλειας σε τηλεοπτικούς σταθμούς έχει 

ξεκινήσει η αλβανική Αρχή Οπτικο-Ακουστικών Μέσων Ενημέρωσης (ΑΜΑ), η οποία 

κατηγορήθηκε για παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας, σύμφωνα με δημοσιεύματα την 

30 Ιουνίου τ.ε.  

 

 

1.3 Κλάδος κατασκευών 

 

Με εκχώρηση δικαιωμάτων το Πόρτο Παλέρμο 

Το Υπουργείο Μεταφορών και Δημόσιων Έργων της Αλβανίας, καθώς και το Υπουργείο 

Άμυνας θα είναι οι αρμόδιες Αρχές για την εκχώρηση δικαιωμάτων της μαρίνας Πόρτο 

Παλέρμο στη Χιμάρα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στις 27 Ιουνίου τ.ε. Πρόκειται 

για έργο μετατροπής της πρώην στρατιωτικής βάσης των υποβρυχίων στο Πόρτο 

Παλέρμο σε μαρίνα, μαζί με την κατασκευή πολυτελών κατοικιών και άλλων υποδομών, 

που προβλέπονται στο σχέδιο ανάπτυξης της περιοχής, το οποίο έχει συνταχθεί από το 

ελληνικό γραφείο σχεδιασμού «Θύμιος Παπαϊωάννου».  

 

Διεθνής Διαγωνισμός στο Υπουργείο Μεταφορών  

Την προκήρυξη Διεθνούς Δημόσιου Διαγωνισμού αξίας 1,5 εκ. Ευρώ, για τεχνική 

βοήθεια στο Αλβανικό Υπουργείο Μεταφορών, ανακοίνωσε η αλβανική κυβέρνηση στις 

27 Ιουνίου τ.ε.  

 

Οδικός άξονας  40 εκ. Ευρώ, από την “Serenissima”  

Την κατασκευή οδικού άξονα αξίας 40 εκ. Ευρώ, ανακοίνωσε στις 16 Ιουνίου τ.ε. η 

ιταλική “Serenissima”.  
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Ανακαίνιση τζαμιού-μουσείου   
Την ανακαίνιση του τζαμιού Ιλιάζ μπεη Μιραχώρι στην Κορυτσά, το οποίο είναι ένα από 

τα αρχαιότερα στην Αλβανία, ανακοίνωσε το Τουρκικό Ίδρυμα Συντονισμού και 

Ανάπτυξης ΤΙΚΑ, στις 30 Ιουνίου τ.ε.  

 

Ο οδικός άξονας Πρίστινα – Βερμίτσα 

Κριτική για την κατασκευή του οδικού άξονα Πρίστινα – Βερμίτσα, κόστους 1 δισ. 

ευρώ, δημοσιεύθηκε στην  ε/φ Σέκουλι, στις 3 Ιουλίου τ.ε.. Η κριτική αφορά στο γεγονός 

ότι ο οδικός άξονας δεν αποτέλεσε παράγοντα αύξησης των εμπορικών συναλλαγών 

μεταξύ Αλβανίας και Κοσσυφοπεδίου, σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου 

Αναπτυξιακής Πολιτικής του Κοσσυφοπεδίου. 

 

Κριτική για την ανέγερση του μουσουλμανικού τεμένους 

Η ανέγερση του μεγάλου μουσουλμανικού τεμένους σε κεντρικό σημείο των Τιράνων, 

μπροστά από το κτίριο όπου σήμερα στεγάζεται το Κοινοβούλιο, αποτελεί θέμα έντονης 

κριτικής από τον Σύλλογο Περιβαλλοντολόγων Αλβανίας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα 

στις 12 Ιουνίου τ.ε., το νέο τέμενος θα κτισθεί σε χώρο που προοριζόταν για εμπορικό 

κέντρο. Εμπειρογνώμονες του τομέα κατασκευών, εκφράζουν την αντίθεσή τους στο 

γεγονός ότι το νέο τέμενος θα έχει τέσσερις μιναρέδες και θα μοιάζει με το τέμενος του 

Μπαγιαζίτ στην Τουρκία.  

 

 

1.4. Τραπεζικός Τομέας 

 

Θετικά αποτελέσματα του Τραπεζικού Τομέα 

Ετήσια αύξηση 0,9% κατεγράφη στις τραπεζικές πιστώσεις και δάνεια, το πρώτο 

εξάμηνο 2013, σύμφωνα με δημοσιεύματα στις 30 Ιουνίου τ.ε. Επίσης, το ενεργητικό 

των αλβανικών τραπεζών αυξήθηκε κατά 5,7% ετησίως, στο τέλος Μαΐου 2013. 

 

Διατήρηση βασικού επιτοκίου 

Την διατήρηση του βασικού επιτοκίου στο 3,75% ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα της 

Αλβανίας στις 26 Ιουνίου τ.ε.  

 

Διάκριση για τρίτη συνεχή χρονιά για την Banka Kombetare Tregtare 

Σύμφωνα με δημοσίευμα στις 13 Ιουνίου τ.ε., το έγκυρο βρετανικό περιοδικό ΕΜΕΑ, 

επέλεξε για τρίτη χρονιά την Banka Kombetare Tregtare (BKT), τουρκικών 

συμφερόντων,  ως την «Καλύτερη περιφερειακή τράπεζα της χρονιάς στην Αλβανία».  

 

 

1.5. Ασφαλιστικός Τομέας 

 

Επέκταση της ασφαλιστικής αγοράς 

Επέκταση της ασφαλιστικής αγοράς κατά 1,1% ετησίως, καταγράφηκε το διάστημα 

Ιανουαρίου - Μαΐου τ.ε., σύμφωνα με δημοσιεύματα στις 26 Ιουνίου τ.ε.  
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1.6. Τομέας Μεταφορών 
 

Στην καναδική “Public Sector Pension Investments” η “Hochtief Airport” 

Ο γερμανικός όμιλος Hochtief, ο οποίος είναι ο βασικός μέτοχος στo αεροδρόμιο Ρίνας 

των Τιράνων, αποφάσισε να πωλήσει την εταιρεία του Hochtief Airport στον καναδικό 

όμιλο Public Sector Pension Investments. H πώληση, περιλαμβάνει και τις μετοχές στα 

αεροδρόμια των Τιράνων, της Αθήνας, της Βουδαπέστης, του Αμβούργου κ.λ.π   

 
 

1.7. Τομέας Τροφίμων 

 

Νέο Κατάστημα Coffee Island στην Αλβανία, στα Τίρανα 

Η αλυσίδα Coffee Island συνεχίζει την επέκτασή της εκτός Ελλάδας, με το άνοιγμα του 

πρώτου καταστήματος Coffee Island στην Αλβανία, στην οδό Rruga e Κavajes 177, στα 

Τίρανα. Η Coffee Island ξεκίνησε από το 1999 ως ένα παραδοσιακό καφεκοπτείο στη 

Πάτρα και εξελίχθηκε σε δίκτυο «franchise» 102 καταστημάτων στην Ελλάδα, την 

Κύπρο, τη Ρουμανία και την Αλβανία. Παρέχει τις λεγόμενες υπηρεσίες «Coffee to Go», 

υιοθετώντας το σημερινό «concept» συνύπαρξης καφεκοπτείου με δυνατότητα 

σερβιρίσματος ροφημάτων σε όρθιους και διερχομένους. 

 

Αύξηση της παραγωγής αυγών στην Αλβανία 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η επέκταση των επενδύσεων στον τομέα ορνιθοτροφείων, σε 

συνδυασμό με την εφαρμογή των τελευταίων τεχνολογικών προτύπων, είχε ως 

αποτέλεσμα την ραγδαία αύξηση της παραγωγής αυγών στην Αλβανία. Το 2012 η ετήσια 

παραγωγή ανήλθε σε 900 εκ. με 1 δισ. αυγά, τα οποία υπερκαλύπτουν την εγχώρια 

ζήτηση. Η αύξηση της παραγωγής αυγών βελτίωσε σημαντικά τις εξαγωγικές 

δυνατότητες της Αλβανίας και από το 2005 μέχρι το 2012, οι εξαγωγές αυγών 

αυξήθηκαν κατά 30 φορές, ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές μειώθηκαν κατά 17 φορές. 

 

 

1.8. Τουριστικός τομέας 

 

Το αρχαίο αμφιθέατρο του Δυρραχίου σε κίνδυνο 

Το Ρωμαϊκό αμφιθέατρο του Δυρραχίου (μνημείο από τις αρχές του 2
ου

 αιώνα μ.Χ, 

χωρητικότητας 15.000 με 20.000 θεατών), χαρακτηρίσθηκε ως ένα από τα επτά αρχαία 

μνημεία στην Ευρώπη, που αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο καταστροφής, 

σύμφωνα με συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

Europa Nostra, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το πρώτο δεκαήμερο Ιουνίου 

τ.ε.. Αιτίες της καταστροφής είναι ο χαοτικός πολεοδομικός σχεδιασμός καθώς και τα 

φυσικά και καιρικά φαινόμενα, σε συνδυασμό με την έλλειψη πόρων και την 

παραμέληση. «Η πλήρης αποκατάστασή του δεν θα βάλει μόνο την αρχαία πόλη του 

Δυρραχίου πίσω στο χάρτη των ιστορικών χώρων στην Ευρώπη, αλλά θα προκαλέσει 

την κοινωνική και οικονομική αναζωογόνηση της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της 

Αλβανίας», σύμφωνα με τον κ. κ. Plácido Domingo, Πρόεδρο της Europa Nostra, ο 

http://www.coffeeisland.gr/index.php/4o-neo-arxikis-selidas
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οποίος κάλεσε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο, να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να εξασφαλίσουν ένα πολλά 

υποσχόμενο μέλλον στα εν λόγω μνημεία. 

 

 

1.9. Άλλες ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος 

 

Έναν μόνο υπάλληλο απασχολεί το 67% των επιχειρήσεων στην Αλβανία 
Στις 106.837 ανέρχονταν οι ενεργές επιχειρήσεις στο τέλος του 2012 στην Αλβανία, από 

τις οποίες το 50% στην περιοχή Τιράνων – Δυρραχίου, σύμφωνα με δημοσιεύματα της 

28
ης

 Ιουνίου τ.ε. Επισημαίνεται ότι το 67% των επιχειρήσεων αυτών απασχολούν μόνο 

έναν  υπάλληλο, ενώ μόνο 1% επί του συνόλου των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στην Αλβανία, απασχολούν περισσότερους από 50 υπαλλήλους. 

Επίσης, το 53,5% των ξένων ή των μεικτών επιχειρήσεων διαθέτει κεφάλαια που 

προέρχονται από την Ιταλία και την Ελλάδα, ενώ 3.811 επιχειρήσεις έχουν αλλοδαπούς 

ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες. 

 

Αύξηση κερδών των ξένων εταιρειών στην Αλβανία το 2012 

Τα κέρδη των ξένων μεγάλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Αλβανία, κυρίως 

στην κινητή τηλεφωνία και τις τράπεζες, αυξήθηκαν κατά 32% το 2012, σύμφωνα με 

δημοσιεύματα στις 6 Ιουνίου τ.ε. τα οποία επικαλούνται πηγές της Εφορίας. Τα συνολικά 

κέρδη των ξένων μεγάλων εταιρειών, ανήλθαν στα 260 εκ. ευρώ.  

 

Στο 7,7% η εργασία ανηλίκων στην Αλβανία 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις εκπροσώπων της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εργασίας, οι οποίες 

δημοσιοποιήθηκαν στις 13 Ιουνίου τ.ε., το 7,7% των παιδιών στην Αλβανία εργάζονται 

ακόμα και σε βαριές εργασίες όπως  στις οικοδομές και τα ορυχεία.  

 

Παραίτηση κ. Μπερίσα από την αρχηγία του κόμματος 

Την παραίτησή του από αρχηγός του Δημοκρατικού Κόμματος, ανακοίνωσε στις 26 

Ιουνίου τ.ε., ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας κ. Σαλί Μπερισα, αποδεχόμενος το 

αποτέλεσμα των εκλογών της Κυριακής 23 Ιουνίου τ.ε.. Απευθύνοντας έκκληση για 

ενότητα στο Δημοκρατικό Κόμμα, ο κ. Μπερίσα προέβη σε απολογισμό του έργου του, 

επισημαίνοντας κυρίως τη συμβολή της κυβέρνησής του στην ανεξαρτησία του 

Κοσσυφοπεδίου, στην ένταξη της Αλβανίας στο ΝΑΤΟ, στην προσέγγιση με την Ε.Ε, 

στην ελεύθερη κυκλοφορία των Αλβανών χωρίς βίζα στην Ε.Ε. και τόνισε ότι είναι 

υπερήφανος, μαζί με την κυβέρνησή του και το ΔΚ, για τον αγωγό ΤΑΡ.  

 

Τα  τελευταία εκλογικά αποτελέσματα σε επίπεδο επικράτειας 

Τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών της 23 Ιουνίου τ.ε. σύμφωνα με 

δημοσιεύματα, όπως ανακοινώθηκαν από το Γραφείο Τύπου της Πρεσβείας της Ελλάδος 

στα Τίρανα στις 26 Ιουνίου τ.ε., σε 5.360 καταμετρημένες κάλπες σε σύνολο 5.508  

έχουν ως εξής : 

 Συνασπισμός του Σοσιαλιστικού Κόμματος: εξασφαλίζει μέχρι τώρα 85 έδρες σε 

επίπεδο επικράτειας. Τα κόμματα που συμμετέχουν στον Συνασπισμό είναι: ΣΚ – 66 
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έδρες (41,5% του συνόλου των ψήφων), Σοσιαλιστικό Κίνημα Ολοκλήρωσης με 

πρόεδρο τον Ιλίρ Μέτα – 17 έδρες (10,4% του συνόλου), ΚΕΑΔ – 1 έδρα (0,9% του 

συνόλου).  

 Συνασπισμός του Δημοκρατικού Κόμματος: εξασφαλίζει μέχρι τώρα 55 έδρες σε 

επίπεδο επικράτειας, ενώ τα κόμματα που συμμετέχουν στον εν λόγω Συνασπισμό 

είναι: ΔΚ – 48 έδρες (30,5% του συνόλου), Ρεπουμπλικανικό Κόμμα – 3 έδρες (3% 

του συνόλου), PDIU (ένα από τα δύο κόμματα των τσάμηδων) - 4 έδρες (2,6% του 

συνόλου).  

 Λαϊκή Συμμαχία (Aleanca Popullore, το δεύτερο κόμμα των τσάμηδων):  

συγκεντρώνει 8.837 ψήφους ή 0,5% του συνόλου.  

 MEGA (κόμμα της Ελληνικής Μειονότητας, πέραν του ΚΕΑΔ): συγκεντρώνει 3.122 

ψήφους ή 0,2% του συνόλου.  

 Νέο Δημοκρατικό Πνεύμα (με πρόεδρο τον πρώην Πρόεδρο της Αλβανίας κ. 

Μπαμίρ Τόπι): συγκεντρώνει 28.349 ψήφους ή 1,7% του συνόλου. 

 Ερυθρόμαυρη Συμμαχία (με πρόεδρο τον κ. Κρεσνίκ Σπαχίου): συγκεντρώνει 9.983 

ψήφους ή 0,6% του συνόλου.  

 

 

2. Η αλβανική οικονομία 

Ετήσια αύξηση αλβανικών εξαγωγών παρά την μείωση του ρυθμού ανάπτυξης.  

Στο 8,1% ανήλθε ο ρυθμός αύξησης της αξίας των εξαγωγών της Αλβανίας το 2012, 

παρά την παγκόσμια οικονομική κρίση και σε αντίθεση προς τον συνεχώς 

επιβραδυνόμενο ρυθμό ανάπτυξης της αλβανικής οικονομίας, σύμφωνα με την Αλβανική 

στατιστική υπηρεσία (INSTAT). Η συνολική αξία εξαγωγών το 2012 ανήλθε σε 213 δισ. 

ALL. Ωστόσο, ο ρυθμός αύξησης σημείωσε επιβράδυνση σε σχέση με ρυθμούς της 

τάξεως του 22% το 2011 και 54% το 2010 (ο οποίος όμως ήταν συγκυριακός). 

Επισημαίνεται ότι η αξία εξαγωγών το 2012 βαίνει μειούμενη για τους παραδοσιακά 

εξαγωγικούς κλάδους της μεταποίησης, της κλωστοϋφαντουργίας και της υπόδησης. 

Αντιθέτως, η αξία εξαγωγών ορυκτών, καυσίμων και ενέργειας (κυρίως πετρελαίου), η 

οποία ανήλθε στα 76 δισ. ALL, κατέγραψε αύξηση κατά 30% σε ετήσια βάση, με το 

σχετικό μερίδιο επί της συνολικής αξίας των αλβανικών εξαγωγών να ανέρχεται στο 

36%. Η αξία εξαγωγών της κλωστοϋφαντουργίας, του πλέον σημαντικού εξαγωγικού 

κλάδου της Αλβανίας μέχρι σήμερα,  το 2012 ανήλθε στα 62 δισ. ALL, καταγράφοντας 

ετήσια μείωση 3%, με σχετικό μερίδιο της τάξεως του 29%.  Τέλος, ο  τομέας των 

«δομικών υλικών και μετάλλων» κατέγραψε μείωση κατά 2,6% ετησίως, στα 40 δισ. 

ALL.  

 

Μείωση του ελλείμματος  του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 

Μείωση κατά 26% ετησίως κατέγραψε το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών της Αλβανίας, το πρώτο τρίμηνο 2013, σύμφωνα με δημοσιεύματα στις 11 

Ιουνίου τ. ε.  
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Μείωση καθαρών ΑΞΕ 

Κατά 3,9% ετησίως μειώθηκαν οι καθαρές Άμεσες Ξένες Επενδύσεις της Αλβανίας, το 

πρώτο τρίμηνο 2013 , σύμφωνα με δημοσιεύματα στις 11 Ιουνίου τ. ε.  

 

Στο 2,1% ο πληθωρισμός στην Αλβανία 

Στο 2,1% ετησίως κυμάνθηκε ο πληθωρισμός στην Αλβανία το πρώτο εξάμηνο 2013, 

σύμφωνα με δημοσιεύματα στις 6 Ιουνίου τ.ε.   

 

Πρόβλεψη για ρυθμό μεγέθυνσης 1,8%  της αλβανικής οικονομίας το 2013   

Μεγέθυνση της αλβανικής οικονομίας κατά 1,8% το 2013 και 2% το 2014 προβλέπεται 

στην έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, «Οι Οικονομικές Προοπτικές για την Ευρώπη 

και την Κεντρική Ασία», η οποία δημοσιεύτηκε στις 12 Ιουνίου τ.ε. Στην έκθεση 

επισημαίνεται ότι η επιβράδυνση των πιστώσεων και η αύξηση των επισφαλών δανείων 

αποτελούν την κύρια ανησυχία για την αλβανική οικονομία.  

 

Ακυρώνεται το σχέδιο αύξησης μισθών 

Οικονομική επιβάρυνση ύψους 2,5 δισ. Ευρώ, αναμένεται να επιφέρει στον κρατικό 

προϋπολογισμό της Αλβανίας η αύξηση των μισθών και των συντάξεων από 1 Ιουλίου 

τ.ε., η οποία αποτελούσε  προεκλογική υπόσχεση του Πρωθυπουργού κ. Σαλί Μπερίσα. 

Για το λόγο αυτό το Υπουργείο Οικονομικών της Αλβανίας ανέβαλε την υλοποίηση της 

σχετικής υπόσχεσης.  

 

Συνέχιση δημοσιονομικής προσαρμογής ζητά ο κ. Φουλάνι 

Την συνέχιση της δημοσιονομικής προσαρμογής από την αλβανική κυβέρνηση, ζήτησε ο 

Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Αλβανίας κ. Αντριάν Φουλάνι, στις 28 Ιουνίου 

τ.ε.. 

 

Λήψη δανείου από την Παγκόσμια Τράπεζα για την Αλβανία  

Δάνειο ύψους 200 εκ. δολ. ΗΠΑ, ζήτησε από την Παγκόσμια Τράπεζα η Αλβανία, 

σύμφωνα με ανακοίνωση στις 28 Ιουνίου τ.ε. Οι όροι της χορήγησης του δανείου, θα 

προσδιοριστούν το Σεπτέμβριο τ.ε.  με τη συμμετοχή του ΔΝΤ.  

 

Ανακοίνωση έκδοσης ομολόγων από την Κεντρική Τράπεζα Αλβανίας 

Την έκδοση ομολόγων διετούς ωρίμανσης αξίας 28,3 εκ. Ευρώ πραγματοποίησε στις 18  

Ιουνίου 2013, η Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας. Επίσης, την έκδοση ομολόγων 

τριετούς ωρίμανσης αξίας 35,5 εκ. Ευρώ στις 3 Ιουλίου 2013, ανακοίνωσε η Κεντρική 

Τράπεζα της Αλβανίας στις 27 Ιουνίου τ.ε.  

 

Η ευκαιρία που έχει η Αλβανία από την ελληνική κρίση 

Στη θετική επίδραση της ελληνικής κρίσης στην Αλβανία αναφέρεται, για πρώτη φορά 

μετά το 2009, σε πρωτοσέλιδο άρθρο του ο κ. Ilir Babaramo, δημοσιογράφος του 

αντιπολιτευόμενου τ/σ A1 Report στην επίσης αντιπολιτευόμενη ε/φ Shqiptarja.com, στις 

26 Ιουνίου τ.ε., σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του «Γραφείου Τύπου» της Πρεσβείας της 

Ελλάδος στα Τίρανα. Επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα, με εξαίρεση αφιέρωμα του 

Reuters το 2012, το οποίο αναφερόταν σε εκτιμήσεις του Γραφείου ΟΕΥ Τιράνων, ο 
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αλβανικός τύπος τόνιζε μόνο τις αρνητικές επιδράσεις της ελληνικής κρίσης στην 

Αλβανία, παρά την έκφραση αντίθετης άποψης από το Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων στα 

σχετικά δημοσιεύματα και διεθνή fora (π.χ. εδώ Αντιπροσωπεία Ε.Ε., συναντήσεις 

δωρητών κλπ).  

Παρατίθεται, κατωτέρω, απόσπασμα του σχετικού Δελτίου Τύπου: 

«Από καιρό, σχολιάζει ο Μπαμπαράμο, υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση: Σχεδόν όλοι 

καταλογίζουν ευθύνες στην κρίση στην Ελλάδα για τη δύσκολη κατάσταση της 

αλβανικής οικονομίας. Η αλήθεια, συνεχίζει, είναι εντελώς διαφορετική, διότι:  

1. Η ελληνική κρίση είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία που είχε ποτέ της η αλβανική 

οικονομία, ευκαιρία που μπορεί να θεωρηθεί ιστορική. Τα 4 τελευταία χρόνια οι 

καταθέσεις στις αλβανικές τράπεζες αυξάνονταν κάθε χρόνο 20%, διότι οι Αλβανοί 

μετανάστες, φοβούμενοι τις συνέπειες της κρίσης στην Ελλάδα, σήκωσαν τις οικονομίες 

τους από τις ελληνικές τράπεζες και τις έφεραν στην Αλβανία.  

2. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι όλα αυτά τα χρόνια μειώθηκαν τα εμβάσματα. Αυτό είναι 

αλήθεια. Αλλά εμείς «βλέπουμε το αυγό και δεν βλέπουμε την κότα», παραπονούμαστε 

για τα εμβάσματα και δεν βλέπουμε τις καταθέσεις στις αλβανικές τράπεζες που 

διπλασιάστηκαν.  

3. Αυτά τα δισ. ευρώ που ήρθαν τα τέσσερα τελευταία χρόνια από την Ελλάδα θα έπρεπε 

να είχαν ως αποτέλεσμα οικονομική ανάπτυξη της Αλβανίας με διψήφιους ρυθμούς, οι 

ρυθμοί αυτοί όμως μειώθηκαν από 6% στο 1% περίπου. Η ευθύνη εδώ είναι της 

κυβέρνησης. 

4. Οι τράπεζες πάγωσαν τα κεφάλαια που ήρθαν από τους μετανάστες, διότι φοβούνται 

τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα οποία ανήλθαν στο 23,8% του συνόλου. Τα κόκκινα ή 

μη εξυπηρετούμενα δάνεια δημιουργήθηκαν από την αδυναμία της κυβέρνησης να 

εξοφλήσει τις ιδιωτικές επιχειρήσεις για έργα που είχαν εκτελέσει, με αποτέλεσμα οι 

επιχειρήσεις αυτές να λάβουν δάνεια για να μην κλείσουν. Η κυβέρνηση τους χρωστά 

πάνω από 400 εκ ευρώ. Έτσι δημιουργήθηκαν  αλυσιδωτά τα κόκκινα δάνεια.  

5. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι ο γόρδιος δεσμός που κρατά καθηλωμένη την 

αλβανική οικονομία και θα είναι η μεγάλη πρόκληση για την κυβέρνηση που θα 

προκύψει τις εκλογές.» 

 

3.Ευρωπαϊκή προοπτική 
 

ΕΕ: Η Αλβανία θα ενταχθεί μετά την Σερβία 

Η Σερβία θα ενταχθεί πριν την Αλβανία στην ΕΕ, σύμφωνα με δημοσιεύματα του 

αλβανικού Τύπου στις 30 Ιουνίου τ.ε., τα οποία αναφέρονται σε δηλώσεις υψηλόβαθμων 

στελεχών της ΕΕ.   

 

Τον Δεκέμβριο ίσως το καθεστώς υποψήφιας στην Ε.Ε. για την Αλβανία 

Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στην Αλβανία, Πρέσβης κ. Εττόρε Σέκουι, 

δήλωσε στις 28 Ιουνίου τ.ε., ότι μετά από την ψήφιση από τη Βουλή των τριών νόμων 

που ζητούσαν οι Βρυξέλλες και τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών, σύμφωνα με τα 
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απαιτούμενα κριτήρια, ενδέχεται το Δεκέμβριο τ.ε. η Αλβανία να πάρει το καθεστώς της 

υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην Ε.Ε.  

 

4 .Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 
 

Επίσκεψη Αλβανού Προέδρου της Δημοκρατίας στο Ζάγκρεμπ 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Αλβανίας κ. Μπουγιάρ Νισάνι, παρευρέθη στην 

τελετή για την ένταξη της Κροατίας στην ΕΕ, την 1
η
 Ιουλίου τ.ε., όπου συναντήθηκε και 

με τον αναπληρωτή βοηθό ΥΠΕΞ των ΗΠΑ για την Ευρώπη και την Ευρασία, κ. Philip 

Reeker. 

 

Επίσκεψη κ. Νισάνι στη Γερμανία 

Ο πρόεδρος του γερμανικού Κοινοβουλίου, κ. Norbert Lammert, δήλωσε κατά τη 

συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Αλβανίας κ. Μπουγιάρ Νισάνι στο 

Βερολίνο στις 6 Ιουνίου τ.ε., ότι «η προοπτική της Αλβανίας είναι η ΕΕ.  

 

Αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου, από την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου 

Το ΥΠΕΞ της Αλβανίας, στις 27 Ιουνίου τ.ε., χαιρέτισε την αναγνώριση του 

Κοσσυφοπεδίου από την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου, η οποία 

πραγματοποιήθηκε σε μια σημαντική στιγμή για την περαιτέρω διεθνή προσέγγιση του 

Κοσσυφοπεδίου. 
 

 

 

5 .Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος 
 

Συμφωνία μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων Αλβανίας και Κοσσυφοπεδίου.  

Υπεγράφη η Επιπρόσθετη Συμφωνία SOFA μεταξύ Αλβανίας και Κοσσυφοπεδίου στις 

30 Ιουνίου 2013, η οποία ρυθμίζει τις διαδικασίες εισόδου-εξόδου, προσωρινής 

παραμονής και το καθεστώς των μελών των Ενόπλων Δυνάμεων της Αλβανίας στο 

Κοσσυφοπέδιο και των μελών της Δύναμης Ασφαλείας του Κοσσυφοπεδίου στην 

Αλβανία.  
 

Η Αλβανία μεταξύ των 7 χωρών που έχουν δηλώσει τα αποθέματα χημικών όπλων. 

Ο Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (OPCW) επιβεβαίωσε την 

πρώτη εβδομάδα Ιουνίου τ.ε, ότι η Αλβανία συγκαταλέγεται μεταξύ των επτά κρατών 

που έχουν δηλώσει αποθέματα χημικών όπλων (Αλβανία, Ινδία, Ιράκ, Ν. Κορέα, Λιβύη, 

Ρωσία, ΗΠΑ). Η Αλβανία, η Ινδία και η Νότια Κορέα είναι οι μόνες χώρες που έχουν 

καταστρέψει τα αποθέματά τους, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας στο πλαίσιο της 

Σύμβασης του 1993 για τα Χημικά Όπλα (CWC), η οποία εξέπνευσε στις 29 Απριλίου 

2012, σύμφωνα με τον OPCW. 
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Στελέχη της ελληνικής πρεσβείας στο Ορφανοτροφείο του Αγ. Βλασσίου 

Στελέχη της Πρεσβείας της Ελλάδος στα Τίρανα πραγματοποίησαν στις 16 Ιουνίου τ.ε.  

επίσκεψη στο Ορφανοτροφείο της Μονής Αγ. Βλασσίου, όπου προσέφεραν δώρα στα 

παιδιά και παρακολούθησαν τη θερινή γιορτή τους.  

 

 

 

Η Προϊσταμένη 

 

 

Παγώνα Λάρδα 

Σύμβουλος ΟΕΥ  

 


