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1.Επιχειρηµατική δραστηριότητα 
 

1.1 Ενέργεια και Ορυκτά 

 
∆ηµοπράτηση 13 οικοπέδων για έρευνα υδρογονανθράκων 
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Reuters, ο Α/Υπουργός Ενέργειας και Βιοµηχανίας, κ. D. Gjiknuri 
ανακοίνωσε τα σχέδια της κυβέρνησης να δηµοπρατήσει 13 οικόπεδα για έρευνα υδρογονανθράκων, 
εκ των οποίων το ένα στον θαλάσσιο χώρο, µετά τα ενθαρρυντικά ευρήµατα στο Shpirag που 
προκάλεσαν το ενδιαφέρον αρκετών ξένων εταιρειών.  
 
Αύξηση προστίµων στον τοµέα υδρογονανθράκων 
Σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο που εγκρίθηκε, στις 15.05.2014, από το Υπουργικό Συµβούλιο της 
Αλβανίας, προβλέπονται αυξηµένα πρόστιµα για παραβάσεις στον τοµέα υδρογονανθράκων. 
Ενδεικτικά, για όσες εταιρείες εξασκούν δραστηριότητα χωρίς άδεια προβλέπονται πρόστιµα από 15 
εκ. Λεκ έως 20 εκ. Λεκ (107.000-140.000 €). Τα πρόστιµα για τις επιχειρήσεις που παραποιούν 
προϊόντα του τοµέα θα ξεκινούν από 10 εκ. Λεκ (70.000 €), ενώ για τα βενζινάδικα που δεν τηρούν τα 
απαραίτητα τεχνικά πρότυπα τα πρόστιµα θα ανέρχονται σε 0,5 - 0,7 εκ. Λεκ (3.500-5.000 €). 
 
Πρόστιµα σε βενζινάδικα, Φεβρουάριος – Μάρτιος 2014 
Η Κεντρική Τεχνική Επιθεώρηση (IQT) συνεχίζει τους ελέγχους στα σηµεία πώλησης πετρελαίου και 
φυσικού αερίου. Κατά το χρονικό διάστηµα Φεβ. - Μαρ. 2014, βρέθηκαν 23 επιχειρήσεις που 
παραβίαζαν τον νόµο, κυρίως όσον αφορά στην ποιότητα του καυσίµου. Έχουν επιβληθεί πρόστιµα 
από 70 έως και 500 χιλ. Λεκ (500 - 3.500 €), τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 6,7 εκ. Λεκ (48.000 €). 
 
Τροποποίηση όρων δανείου για την κυκλική γραµµή µεταφοράς ενέργειας στη Νότια Αλβανία 
∆άνειο ύψους 37,7 εκ. € από την γερµανική KfW έχει, ήδη από το 2010, εγκριθεί για την κυκλική γραµµή 
µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 110 KV στη Νότιο Αλβανία. ∆εδοµένου ότι υπήρχαν καθυστερήσεις 
στην ανάθεση της σύµβασης, εγκρίθηκε από την Α/κυβέρνηση η τροποποίηση των όρων του δανείου, 
ώστε η προθεσµία εκταµίευσης να είναι η 30η Ιουνίου 2016. Το έργο περιλαµβάνει επέκταση του 
υπάρχοντος υποσταθµού στο Ζέµπλακ, κατασκευή γραµµής 110 KV από τον υπάρχοντα υποσταθµό 
στην Αυλώνα στον υπάρχοντα υποσταθµό στους Αγ. Σαράντα, κατασκευή γραµµής 110 KV µεταξύ 
Ερσέκας και Περµετής (55 km), ανακατασκευή της γραµµής µεταξύ Μεµάλιαι-Κελτσύρε-Περµετή και 
Ερσέκα – Κορυτσά (75 km). 
 
∆ιαπραγµατεύσεις µε την τσέχικη εταιρεία CEZ 
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ της Α/κυβέρνησης και της τσεχικής εταιρείας 
CEZ δεν προχωρούν ικανοποιητικά. Βάσει ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών, η CEZ απαιτεί αποζηµίωση 
άνω των 200 εκ. € για την ανάκληση της άδειας διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. 
 
∆υνατότητα πληρωµής λογαριασµού ηλεκτρικής ενέργειας µέσω κινητού 
Η Α/Υπουργός Καινοτοµίας και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, κα Milena Harito, παρουσίασε κατά την 1η 
εβδοµάδα καινοτοµίας που έλαβε χώρα 10 -16 Μαΐου 2014 στην Αλβανία, τη νέα δωρεάν υπηρεσία 
MPAY. Η MPAY αφορά στην πληρωµή λογαριασµών ηλεκτρικής ενέργειας µέσω κινητού, χωρίς να 
απαιτείται πρόσβαση στο internet. Η υπηρεσία θα επεκταθεί και στην πληρωµή προστίµων. 
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∆έσµευση χωρητικότητας στον ΤΑΡ από την Albpetrol 
Κατά τη συνάντηση της 29.5.2014 της συντονιστικής επιτροπής για την υλοποίηση του TAP, υπό τον 
Α/Υπουργό Ενέργειας και Βιοµηχανίας, έγινε γνωστό ότι η Albpetrol αιτήθηκε τη δέσµευση 
χωρητικότητας ύψους 1,2 δισ. m3 το έτος, κατόπιν δηµοσίευσης σχετικής πρόσκλησης από την 
κοινοπραξία TAP AG. Η  εν λόγω αίτηση θα αξιολογηθεί από την εταιρεία TAP AG. 
 
∆ιαγωνισµός για την κατασκευή του χερσαίου αγωγού Ελλάδας – Αλβανίας στο πλαίσιο του ΤΑΡ 
Στις 09.06.2014 έληγε η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη 
συµµετοχή στο διαγωνισµό για τη σύµβαση κατασκευής του χερσαίου αγωγού που θα διατρέχει την 
Ελλάδα και την Αλβανία, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΤΑΡ. Η σύµβαση χωρίζεται σε 5 τµήµατα (Lots), 
εκ των οποίων τα τρία αφορούν στο τµήµα του αγωγού που διατρέχει την Ελλάδα και τα δύο την 
Αλβανία. Η εν λόγω προκήρυξη αφορούσε στο 1ο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, ήτοι στην 
προεπιλογή των εταιρειών που επιτρέπεται να συµµετάσχουν στα επόµενα στάδια.  
 
Αποζηµιώσεις ιδιοκτητών γης από την κοινοπραξία TAP 
Κατά τους τελευταίους µήνες, διενεργείται έρευνα, προκειµένου να εντοπισθούν οι ιδιοκτήτες γης, από 
την οποία θα περάσει ο αγωγός TAP. Η ιδιοκτησία παραµένει άγνωστη για περίπου 2.119 τεµάχια γης. 
Η έρευνα κατάδειξε, ακόµη, ότι 17.904 τεµάχια γης είναι ιδιωτικά, ενώ 5.881 ανήκουν στο δηµόσιο. 
 
Τροποποιήσεις στους όρους λειτουργίας των ορυχείων 
Ο Α/Υπουργός Ενέργειας και Βιοµηχανίας, κ. D. Gjiknuri παρουσίασε στις 28.5.2014 το σχέδιο νόµου 
για τα ορυχεία, ο οποίος προβλέπει, µεταξύ άλλων α) απαγόρευση συνέχισης της δραστηριοποίησης 
των µη αδειοδοτηµένων επιχειρήσεων, β) οριοθετηµένες περιοχές για τις οποίες θα εκδίδονται άδειες 
εξόρυξης, γ) κανόνες για τους υπεργολάβους και δ) παρουσία τεχνικά άρτιου προσωπικού καθ’ όλη τη 
διάρκεια της άδειας εξόρυξης. 
 
Μείωση εξαγωγών χαλκού, 2013 
Σύµφωνα µε την Open Data Albania, η οποία επικαλείται στοιχεία των Τελωνειακών Αρχών, οι 
εξαγωγές χαλκού, το 2013, ανήλθαν σε 3,05 δισ. Λεκ (περίπου 21,8 εκ. €), καταγράφοντας µείωση 23%, 
η οποία οφείλεται, εν µέρει, στη µείωση της τιµής του χαλκού στις διεθνείς αγορές. Η Αλβανία παράγει 
περίπου 300.000 τόνους χαλκού το έτος, ο οποίος επεξεργάζεται, προκειµένου να εξαχθεί. Κύριοι 
πελάτες είναι η Ιταλία, η Βουλγαρία και η Ελλάδα, χώρες που δρουν ως ενδιάµεσοι σταθµοί προς τον 
τελικό προορισµό, ο οποίος είναι συνήθως η Κίνα. 
 

1.2 Κλάδος κατασκευών 

 
Μείωση στις τιµές κατοικιών, α΄ τρίµηνο 2014 
Η καθοδική πορεία στις τιµές κατοικιών των τελευταίων δύο ετών συνεχίσθηκε και κατά το α΄ τρίµηνο 
2014, µε τις τιµές πώλησης των κατοικιών να καταγράφουν σηµαντική µείωση 10,2%. Από την άλλη 
πλευρά, οι τιµές ενοικίασης κατοικιών αυξήθηκαν κατά 13,1%. 
 
Το στάδιο του Ελµπασάν αναµένεται να είναι έτοιµο τον Σεπτέµβριο τ.έ. 
Το παλιό στάδιο του Ελµπασάν «Ruzhdi Bizhuta» έχει ήδη κατεδαφισθεί και οι εργασίες κατασκευής 
του νέου σταδίου, το οποίο θα φιλοξενήσει τους αγώνες του επόµενου Ευρωπαϊκού Κυπέλλου, 
προχωρούν µε εντατικό ρυθµό ώστε να ολοκληρωθούν τον Σεπτέµβριο τ.έ. Το έργο είναι αξίας 2 εκ. € 
και το στάδιο θα έχει 10.000 θέσεις. Μόλις ολοκληρωθεί το νέο στάδιο, θα κατεδαφισθεί το στάδιο 
Qemal Stafa στα Τίρανα.  
 
Κατεδάφιση παρανόµων κτιρίων στα Τίρανα 
Η Εθνική Επιθεώρηση Αστικών Κατασκευών προχώρησε σε κατεδάφιση 4 κτιρίων που δεν είχαν 
πολεοδοµική άδεια, στους κεντρικούς δρόµους των Τιράνων Kavaja και Myslym Shyri. Αναµένεται η 
συνέχιση των κατεδαφίσεων παρανόµων κτισµάτων και σε άλλα σηµεία των Τιράνων. 
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1.3 Τοµέας τηλεπικοινωνιών 

 
Αύξηση χρήσης internet, έτος 2013 
Σύµφωνα µε στοιχεία της Αλβανικής Αρχής Ηλεκτρονικών και Ταχυδροµικών Επικοινωνιών (AKEP), το 
2013, η χρήση internet αυξήθηκε σηµαντικά τόσο µέσω σταθερού όσο και µέσω κινητού δικτύου. Ο 
αριθµός των συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας που χρησιµοποιούν 3G ανήλθε σε 1,2 εκ., 
σηµειώνοντας αύξηση 90%, ενώ ο αριθµός των συνδροµητών που χρησιµοποιούν 3G σε Η/Υ µε USB- 
stick ή άλλο modem κατέγραψαν αύξηση 101%. Όσον αφορά στις υπηρεσίες που προσφέρουν τα 
σταθερά δίκτυα, η ευρυζωνική πρόσβαση αυξήθηκε κατά 14% σε σχέση µε το 2012, ενώ την ίδια 
στιγµή οι συνδροµητές της σταθερής τηλεφωνίας µειώθηκαν σε 281.000 από 311.000 στο τέλος του 
2012. Σηµαντικές µειώσεις κατεγράφησαν στις χρεώσεις / τέλη για τις υπηρεσίες 3G, µε αποτέλεσµα 
την αύξηση τόσο των συνδροµητών όσο και της κυκλοφορίας δεδοµένων στα κινητά δίκτυα. 
 
Συµφωνία συνεργασίας µεταξύ Αλβανίας – Τουρκίας στον τοµέα των ταχυδροµείων 
Στις 27.05.2014, ο Γεν. ∆/ντης Αλβανικών Ταχυδροµείων κ. A. Cela και ο Τούρκος οµόλογός του, κ. O. 
Tural υπέγραψαν συµφωνία συνεργασίας στον τοµέα των ταχυδροµικών υπηρεσιών, η οποία 
περιλαµβάνει θέµατα που άπτονται των ταχυδροµείων, του πληροφοριακού συστήµατος, του 
µάρκετινγκ και των µεταφορικών µέσων που χρησιµοποιούν. 
 

1.4 Τραπεζικός & Ασφαλιστικός Τοµέας 

 
29% των νοικοκυριών έχουν δανειακές υποχρεώσεις 
Σύµφωνα µε έρευνα της Τράπεζας της Αλβανίας, 29% των νοικοκυριών στην Αλβανία έχει ένα ή 
περισσότερα δάνεια. Στο 45% των περιπτώσεων, τα δάνεια προέρχονται από επίσηµες πηγές, π.χ. 
τράπεζες, ενώ στο 55% προέρχονται από ανεπίσηµες πηγές, όπως ιδιώτες ή καταστήµατα. Οι λόγοι 
δανεισµού έγκεινται στο 34% των περιπτώσεων σε αγορά ή επισκευές ακινήτων και στο 37% των 
περιπτώσεων για κατανάλωση. Όσον αφορά στις επιχειρήσεις, 58,9% των επιχειρήσεων αποπληρώνει 
κάποιο δάνειο, το οποίο έχει ληφθεί, κυρίως, για κάλυψη βραχυπρόθεσµων αναγκών και όχι για 
επενδυτικό / αναπτυξιακό σκοπό. 
 
Αύξηση των µη εξυπηρετούµενων δανείων τους πρώτους µήνες του 2014 
Σύµφωνα µε στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας, στο τέλος Μαρτίου 2014, το ποσοστό των µη 
εξυπηρετούµενων δανείων ανήλθε σε 24,08%, σε αντιδιαστολή µε το 23,22% του ∆εκεµβρίου 2013.  
 
Βελτίωση κατάστασης τραπεζικού συστήµατος, β΄ εξάµηνο 2013 
Σύµφωνα µε στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας, κατά το β΄ εξάµηνο 2013, ο δείκτης οικονοµικής 
ισχύος του αλβανικού τραπεζικού συστήµατος αυξήθηκε σε 92,5 από 87,3 το προηγούµενο εξάµηνο. Τα 
έσοδα, το 2013, ανήλθαν σε 6,5 δισ. Λεκ (46,4 εκ. €), ενώ ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε σε 
18%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων επτά ετών. 
 
Ασφαλιστική αγορά, Ιανουάριος – Απρίλιος 2014 
Σύµφωνα µε στοιχεία της Χρηµατοοικονοµικής Εποπτικής Αρχής (AMF), τα έσοδα από τα ακαθάριστα 
εγγεγραµµένα ασφάλιστρα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2014, ανήλθαν σε 3,505 δισ. Λεκ 
(25 εκ. €) ή 26,01% υψηλότερα από την ίδια περίοδο το 2013. Τα ασφαλιστικά συµβόλαια ανήλθαν σε 
281.345, σηµειώνοντας µείωση 8,79% σε σχέση µε την ίδια περίοδο το 2013. Το 89,56% του συνολικού 
όγκου των ασφαλίστρων αφορούν ασφαλίσεις εκτός των ασφαλειών ζωής, ενώ το 52,27% αφορούν σε 
υποχρεωτική ασφάλιση. 
 
Υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων, α΄ τρίµηνο 2014 
Η αξία των συµβολαίων ασφάλισης οχηµάτων, κατά το α΄ τρίµηνο 2014, ανήλθε σε 1,329 δισ. Λεκ (9,4 
εκ. €), ήτοι 29,72% υψηλότερη από το α΄ τρίµηνο 2013. Οι ασφάλειες MTPL αυξήθηκαν κατά 37,46% 
ως προς τον όγκο των ακαθάριστων ασφαλίστρων, ενώ ο αριθµός των συµβολαίων µειώθηκε κατά 
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18,6%. Η board-insurance αυξήθηκε 19,01% ως προς τον όγκο και µειώθηκε 6,98% ως προς τον αριθµό 
των συµβολαίων. Η πράσινη κάρτα αυξήθηκε 4% ως προς τα ασφάλιστρα και µειώθηκε 15,21% ως 
προς τον αριθµό των συµβολαίων. 
 
Ασφάλεια κατά φυσικών καταστροφών 
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, µόνο το 2% των ιδιοκτητών οικιών έχουν ασφαλίσει τις οικίες τους για 
φυσικές καταστροφές, όπως σεισµοί, πληµµύρες, φωτιά, ξηρασία και κατακρηµνίσεις. Ειδικοί της 
Παγκόσµιας Τράπεζας και του ∆ΝΤ θεωρούν υποχρεωτική αυτού του είδους την ασφάλιση, καθώς ο 
κίνδυνος είναι αρκετά µεγάλος. 
 
Ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης 
Σύµφωνα µε στοιχεία της Α/Αρχής Χρηµατοοικονοµικής Εποπτείας (AMF), τα άτοµα που, την 
31.03.2014, συµµετείχαν σε ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταµεία (SIGAL, Raiffeisen και SiCRED Pension) 
ανέρχονταν σε 8.191, σηµειώνοντας αύξηση 3,85 % σε σχέση µε το τέλος 2013. Στο τέλος Μαρτίου τ.έ. 
το συνολικό ενεργητικό της αγοράς ιδιωτικής συνταξιοδότησης ανήλθε σε 483,54 εκ. Λεκ (3,4 εκ. €), 
καταγράφοντας αύξηση 11,27% σε σχέση µε το τέλος του 2013.  
 

1.5 Τοµέας Υγείας και Περιβάλλοντος 

 
10 πακέτα χρηµατοδότησης από το Ταµείο Υγειονοµικής Ασφάλισης 
Ο Α/Υπουργός Υγείας, κ. I. Beqja, ανακοίνωσε την έγκριση από το Υπουργικό Συµβούλιο 10 πακέτων 
χρηµατοδότησης για υπηρεσίες υγειονοµικής φροντίδας. Τα πακέτα διαχωρίζονται σε 4 κατηγορίες, για 
υπηρεσίες στην νεφρολογία, στην καρδιολογία, στην καρδιοχειρουργική και στα κοχλιακά 
εµφυτεύµατα. Εντός 30 ηµερών, το Ταµείο οφείλει να σχεδιάσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι υπηρεσίες 
που περιλαµβάνονται στα πακέτα είναι οι εξής: αιµοδιάλυση, µεταµόσχευση νεφρού, κοχλιακά 
εµφυτεύµατα για παιδιά µε προβλήµατα ακοής, βηµατοδότης, στεφανιαία αγγειογραφία, 
αγγειοπλαστική, αορτοστεφανιαία παράκαµψη (by-pass). 
 
Περιφερειακά κέντρα τηλεϊατρικής 
Με χρηµατοδότηση από την USAID και τον αµερικανικό στρατό EUCOM, εγκαινίασε ο Α/Υπουργός 
Υγείας, κ. Beqaj τρία περιφερειακά κέντρα τηλεϊατρικής στην Αυλώνα, το Αργυρόκαστρο και την 
Κορυτσά. 
 
Αύξηση αλλεργιών και άσθµατος στην Αλβανία 
Περίπου 7% του πληθυσµού της Αλβανίας υποφέρει από αλλεργίες. Επειδή δεν λαµβάνεται η 
κατάλληλη ιατρική φροντίδα, οι εποχιακές αλλεργίες συχνά εξελίσσονται σε άσθµα. Σύµφωνα µε τους 
ειδικούς, ο αριθµός των ατόµων που εµφανίζουν αλλεργία διπλασιάζεται κάθε 10 έτη. 

 

1.6 Τοµέας Μεταφορών 

 
Επιθεώρηση οδικών έργων από τον Α/ Υπουργό Μεταφορών και Υποδοµών 
Ο κ. E. Haxhinasto επιθεώρησε τις κατασκευαστικές εργασίες στο οδικό τµήµα Lin - Pogradec. 
Σύµφωνα µε τον κ. Υπουργό, τα θέµατα που είχαν προκύψει µε τις ανεξόφλητες εργασίες στον 
εργολάβο έχουν ξεπερασθεί και το έργο αναµένεται να ολοκληρωθεί έως τα µέσα του 2015.  
 
Νέο µητρώο οχηµάτων 
Το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδοµών επεξεργάζεται νέο µητρώο οχηµάτων, όπου θα 
καταχωρούνται όλα τα στοιχεία του οχήµατος, συµπεριλαµβανοµένων των τεχνικών ελέγχων και των 
ασφαλιστικών συµβολαίων του. 
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Εγκαίνια σταθµού λεωφορείων στο Μπεράτι 
Στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης του τοµέα υπεραστικών µεταφορών, ο Α/Υπουργός Μεταφορών και 
υποδοµών, κ. E. Haxhinasto εγκαινίασε τον νέο σταθµό λεωφορείων στο Μπεράτι. 
 
Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ Αλβανίας και Κουβέιτ στον τοµέα των Μεταφορών και Υποδοµών 
Κατά την επίσκεψη εργασίας του Al Sayer Group στην Αλβανία, υπεγράφη Μνηµόνιο Κατανόησης 
µεταξύ του Al Sayer Group και του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδοµών, µε στόχο την ενδυνάµωση 
της συνεργασίας σε τοµείς κοινού ενδιαφέροντος. Η αντιπροσωπεία από το Κουβέιτ πραγµατοποίησε 
συναντήσεις µε τον Πρόεδρο, κ. Nishani, τον ΠΘ κ. Rama, τον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Meta, τον 
Υπουργό Οικονοµικής Ανάπτυξης, Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας, κ. Ahmetaj, τον Υπουργό 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και ∆ιαχείρισης Υδάτων, κ. Panariti και τον Υπουργό Κοινωνικής 
Πρόνοιας και Νεολαίας, κ. Veliaj. 
 

1.7 Τοµέας Τροφίµων και Γεωργίας 

 
Πακέτο υποστήριξης για τον αγροτικό τοµέα 
Σύµφωνα µε πληροφορίες του Α/Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και ∆ιαχείρισης Υδάτων, 
οµάδα εµπειρογνωµόνων επεξεργάζεται πακέτο µέτρων για την υποστήριξη του αγροτικού επιχειρείν, 
κατά το µοντέλο που ακολουθήθηκε στον τοµέα ένδυσης και υπόδησης (φασόν). Το πακέτο αναµένεται 
να περιέχει φορολογικά κίνητρα, διευκόλυνση των τελωνειακών διαδικασιών και προνοµιούχα 
αντιµετώπιση των εξαγωγικών επιχειρήσεων του τοµέα. 
 
Εξαγωγές αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, α΄ τρίµηνο 2014 
Σύµφωνα µε πηγές του Α/ Υπουργείου Γεωργίας, οι εξαγωγές αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, 
το α΄ τρίµηνο τ.έ., ανήλθαν σε 3,2 εκ. Λεκ (22.800 €), αυξηµένες σε σχέση µε τα 2,7 εκ. Λεκ (19.300 €) 
του α΄ τριµήνου 2013. Την µεγαλύτερη επίδραση στις εξαγωγές κατέγραψαν, εκτός από τα λαχανικά 
που παραδοσιακά κατευθύνονται στις ξένες αγορές, τα φαρµακευτικά και αρωµατικά φυτά. Ακόµη, από 
την αγροτική βιοµηχανία µε εξαγωγές αξίας 1,8 εκ. Λεκ (12.850 €), σηµαντική συνεισφορά είχαν οι 
εξαγωγές ηλιέλαιου και κονσερβοποιηµένων ιχθυηρών.  
 
Η περιοχή Malesia e Madhe κυρίαρχη στην παραγωγή φαρµακευτικών φυτών 
Η περιοχή Malesia e Madhe κατατάσσεται 1η στην Αλβανία ως προς την παραγωγή φαρµακευτικών 
φυτών, µε κυρίαρχα το φασκόµηλο και την λεβάντα. Η παραγωγή της τάξεως των 5.000 τόνων 
προορίζεται σχεδόν αποκλειστικά για εξαγωγή, µε κύριες αγορές τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και τη Γερµανία. 
 
Αύξηση δανείων για την γεωργία, α΄ τρίµηνο 2014 
Σύµφωνα µε στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας για το α΄ τρίµηνο 2014, παρόλο που τα δάνεια για 
επενδύσεις σηµείωσαν στο σύνολό τους µείωση περίπου 3%, ο δανεισµός στον αγροτικό τοµέα 
σηµείωσε αύξηση 7,6%. 
 

1.8 Τουριστικός τοµέας 

 
Πρωτοβουλία «Branding Albania» 
Το Υπουργικό Συµβούλιο της Αλβανίας ενέκρινε, στις 15.05.2014, κονδύλι ύψους 540.000 € για την 
πρωτοβουλία «Branding Albania», µια πλατφόρµα πολυµέσων µε στόχο την προώθηση της εικόνας και 
της ταυτότητας της χώρας. Από 38 προτάσεις, η ειδική επιτροπή που έχει συσταθεί για αυτό τον σκοπό, 
επέλεξε κατά την α΄ φάση του διαγωνισµού τις 5 καλύτερες και εν συνεχεία, ο νικητής θα πρέπει εντός 1 
έτους να προετοιµάσει το τελικό υλικό, το οποίο θα µεταδίδεται για έναν χρόνο.  
 
Έναρξη καλοκαιρινής περιόδου στο εθνικό πάρκο στην Valbona 
Στις 25.05.2014 πραγµατοποιήθηκε η έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου στο εθνικό πάρκο στην 
Valbona, µε διάφορες εορταστικές εκδηλώσεις. 35.000 τουρίστες αναµένονται φέτος στο πάρκο, 10.000 
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περισσότεροι από πέρυσι, παρόλο που οι δυσκολίες πρόσβασης παραµένουν, µε τον δρόµο να µην 
έχει ολοκληρωθεί ακόµη. 
 
Σχέδιο Στρατηγικής για την Τουριστική Ανάπτυξη 2014 - 2020 
Η Α/Υπουργός Αστικής Ανάπτυξης και Τουρισµού, κα E. Gjermeni παρουσίασε το Σχέδιο Στρατηγικής 
για την Τουριστική Ανάπτυξη για την περίοδο 2014 – 2020, αρχικά στο Μπεράτι και στην Αυλώνα και 
στη συνέχεια στη Λέζα και τα Τίρανα. Το εν λόγω σχέδιο τέθηκε σε δηµόσια διαβούλευση, µε την 
τεχνική υποστήριξη της GIZ, προκειµένου να οριστικοποιηθεί εντός του προσεχούς διαστήµατος. Το 
κείµενο προσφέρει ένα ολοκληρωµένο µοντέλο διαχείρισης των τουριστικών προορισµών και το 
πλαίσιο που διασφαλίζει την ποιότητα των προσφεροµένων υπηρεσιών. 
 
Πρωτόκολλο συνεργασίας στον τοµέα του τουρισµού 
Κατά τη διήµερη επίσκεψη της Α/Υπουργού Αστικής Ανάπτυξης και Τουρισµού, κας E. Gjermeni στην 
Ουγγαρία, υπέγραψε, µαζί µε άλλες 15 χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, πρωτόκολλο 
συνεργασίας στον τουριστικό τοµέα µε τη Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κίνας.  
 
Κατάργηση θεώρησης εισόδου (visa) κατά την τουριστική περίοδο 
Από τις 25 Μαΐου 2014 έως και 30 Σεπτεµβρίου 2014, καταργείται η υποχρέωση έκδοσης visa για τους 
πολίτες από Ρωσία, Μολδαβία, Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, Κατάρ, Οµάν και Κουβέιτ, οι οποίοι θα 
επισκεφθούν την Αλβανία. 
 

1.9 Άλλες ειδήσεις επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος 

 
∆ηµιουργία του «Nucleus Albania» για την ενίσχυση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 
Στις 23.05.2014, υπεγράφη µνηµόνιο κατανόησης και συµφωνία ανάµεσα στον Α/Υπουργό 
Οικονοµικής Ανάπτυξης, Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας, κ. A. Ahmetaj και τον Γερµανό Πρέσβυ 
στην Αλβανία, κ. H. Hoffman, για τη δηµιουργία του «Nucleus Albania», ενός µη κυβερνητικού 
οργανισµού που θα αποτελείται από επιχειρηµατικές ενώσεις, κατά το πρότυπο των αντίστοιχων 
γερµανικών, προκειµένου να ενισχυθούν οι ΜΜΕ. Ο οργανισµός θα ενισχυθεί οικονοµικά τα 2 πρώτα 
έτη από τη GIZ, ενώ ο στόχος για το 1ο έτος λειτουργίας είναι να φέρει κοντά περίπου 350 ΜΜΕ. 
 
Υποστήριξη στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις από την Παρευξείνια Τράπεζα Εµπορίου και 
Ανάπτυξης 
Η Παρευξείνια Τράπεζα παρείχε δάνειο 6 εκ. € στην Fondi Besa SH.A., τον µεγαλύτερο, µη τραπεζικό, 
χρηµατοδοτικό οργανισµό στην Αλβανία. Το ανωτέρω κονδύλι θα χρησιµοποιηθεί για δανειοδότηση 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων, για υποστήριξη των εξαγωγών και δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. 
 
Labour Fair 2014 (30.3 – 4.5.2014) 
Το Αλβανικό Υπουργείο Εργασίας διοργάνωσε και φέτος την ετήσια Έκθεση Εργασίας από 30.3. έως 
και 4.5.2014. Η έκθεση πραγµατοποιήθηκε στο Palace of Congress στα Τίρανα και συµµετείχαν περί 
τις 70 αλβανικές και ξένες εταιρείες. Οι επισκέπτες ξεπέρασαν τις 34.000 και περίπου 6.200 θέσεις 
εργασίας προσφέρθηκαν στην ανωτέρω έκθεση, εκ των οποίων οι 1000 στον τραπεζικό τοµέα, ενώ η 
πλειοψηφία προσφέρθηκε από την βιοτεχνία ένδυσης και υπόδησης και από τα τηλεφωνικά κέντρα. 
Άνω των 10.000 βιογραφικά υπεβλήθησαν στις εταιρείες, οι οποίες και θα τα αξιολογήσουν. Στην 
έκθεση συµµετείχε µε περίπτερο η Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων Αλβανίας. 
 
Αυστηρά µέτρα για τη λειτουργία των επιχειρήσεων στοιχηµάτων 
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, το Α/Υπουργείο Οικονοµικών επεξεργάζεται νοµοσχέδιο για τη λειτουργία 
των επιχειρήσεων στοιχηµάτων, µε το οποίο θα αυξηθούν τα τέλη για την άδεια λειτουργίας. Για τις 
επιχειρήσεις αθλητικών στοιχηµάτων φηµολογείται ότι το τέλος θα δεκαπλασιαστεί (από 2 εκ. Λεκ/έτος 
σε 20 εκ. Λεκ/έτος) και η άδεια θα ισχύει για 5 έτη, για τα ηλεκτρονικά καζίνο το τέλος θα διαµορφωθεί 
από 1 εκ. Λεκ/έτος σε 25 εκ. Λεκ/έτος και για διάρκεια 5 ετών, ενώ θα απαγορευθεί η λειτουργία νέων 
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ηλεκτρονικών καζίνο εντός πόλης, εκτός από τις τουριστικές περιοχές και εντός ξενοδοχείων 5 αστέρων. 
Το νοµοσχέδιο θα προβλέπει και αυξηµένη φορολόγηση των εν λόγω επιχειρήσεων. 
 
Λήψη µέτρων για την προστασία των δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας 
Σύµφωνα µε τη Γενική ∆/ντρια Τελωνείων, κα E. Spiropali, τα τελωνεία της χώρας έχουν αυξήσει τους 
ελέγχους για 276 εµπορικά σήµατα και 10 βιοµηχανικά σχέδια. Σηµαντική είναι η συνεργασία του 
κατόχου του δικαιώµατος µε τις Α/Αρχές για την αναγνώριση περιπτώσεων αποµιµήσεων. Η 
Α/κυβέρνηση σχεδιάζει την ίδρυση κρατικού φορέα επιθεώρησης, ο οποίος θα ελέγχει την αγορά και θα 
επιβάλλει απευθείας ποινές. 
 
Τροποποιήσεις στον νόµο περί βιοµηχανικής ιδιοκτησίας 
Στις 20.05.2014 η αρµόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή ενέκρινε επί της αρχής τον νέο νόµο περί 
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, προκειµένου να εναρµονιστεί µε την Ευρωπαϊκή Σύµβαση Ευρεσιτεχνίας. Σε 
επόµενες συνεδριάσεις θα εγκριθεί κατ’ άρθρο και στο σύνολο. 
 
Αφορολόγητο στις αγορές στο εξωτερικό ή on-line για ποσά έως 20.000 Λεκ 
Σύµφωνα µε πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης, το αφορολόγητο ποσό για αγορές στο εξωτερικό 
αυξήθηκε από 10.000 σε 20.000 Λεκ (από 71 σε 142 €). Συνεπώς, όσοι αγοράζουν on-line ή στο 
εξωτερικό υποχρεούνται να καταβάλλουν τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή µόνο εφόσον η αξία των αγορών 
ξεπερνά τα 20.000 Λεκ (142 €). Σε αυτήν την περίπτωση, ο φόρος υπολογίζεται στην επιπλέον, πέραν 
των 20.000 Λεκ, αξία των αγορών. 
 
Κίνητρα από τον ∆ήµο Τιράνων για προσέλκυση επενδύσεων 
Σύµφωνα µε δηλώσεις του ∆ηµάρχου Τιράνων, κ. Basha, ο δήµος πρόκειται να προβεί σε µειώσεις 60 
τοπικών φόρων και τελών, ενώ θα καταργήσει, για µία περίοδο 5 ετών, τους φόρους και τα τέλη για τις 
επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από 50 άτοµα. 
 
Νοµοσχέδιο για το Εθνικό Οικονοµικό Συµβούλιο 
Σύµφωνα µε νοµοσχέδιο, το Εθνικό Οικονοµικό Συµβούλιο µε Επικεφαλής τον Α/Πρωθυπουργό θα 
αναλάβει την αρµοδιότητα του καταργηθέντος Επιχειρηµατικού Συµβουλίου για την αντιµετώπιση των 
προβληµάτων των επιχειρήσεων. 
 

2. Η αλβανική οικονοµία 

Απολογισµός αποστολής ∆ΝΤ στην Αλβανία (30.4 έως 13.05.2014) 
Το ∆ΝΤ θεωρεί ότι το οικονοµικό πρόγραµµα της Αλβανίας προχωρεί ικανοποιητικά, οι δηµοσιονοµικές 

επιδόσεις ήταν σύµφωνες µε τους στόχους του προγράµµατος, κατά το πρώτο τρίµηνο του 2014, και η 

εξόφληση των οφειλών της κυβέρνησης προς τις επιχειρήσεις έχει, ήδη, ξεκινήσει. Οι προσδοκίες για 

τον πληθωρισµό είναι θετικές, η Τράπεζα της Αλβανίας θα πρέπει να συνεχίσει την εφαρµογή 

νοµισµατικής πολιτικής υποστηρικτικής της οικονοµικής ανάκαµψης, ενώ θα πρέπει να αυξηθεί ο 

δανεισµός προς τις επιχειρήσεις. Ο τοµέας της ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί ένα µεγάλο 

δηµοσιονοµικό κίνδυνο και απαιτούνται επειγόντως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση της είσπραξης 

εσόδων, τον περιορισµό των απωλειών στη διανοµή και τη µείωση των κλοπών ηλεκτρικής ενέργειας. 

Το Εκτελεστικό Συµβούλιο του ∆ΝΤ αναµένεται να συζητήσει την 1η αναθεώρηση της Συµφωνίας ΕFF 

για την Αλβανία στα τέλη Ιουνίου τ.έ. και την εκταµίευση περίπου 26,5 εκατ. ευρώ. 

Αύξηση εσόδων κυβέρνησης, α΄ τετράµηνο 2014 
Σύµφωνα µε το Α/Υπουργείο Οικονοµικών, τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισµού κατά την 
περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2014 ανήλθαν σε 116 δισ. Λεκ (828 εκ. €), ήτοι 3,3% υψηλότερα από 
τις εκτιµήσεις και 9,6 δισ. Λεκ (68,5 εκ. €) περισσότερα από την ίδια περίοδο το 2013. Αύξηση, σε 
σχέση µε την ίδια περίοδο του 2013, παρουσίασαν τα έσοδα από το ΦΠΑ (25,4%) και τα έσοδα από 
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την φορολογία επί των κερδών, ενώ µείωση 12,4% παρουσίασαν τα έσοδα από τον ειδικό φόρο 
κατανάλωσης. 
 
Εξωτερικό εµπόριο, Απρίλιος 2014 
Σύµφωνα µε την INSTAT, τον Απρίλιο 2014, οι εξαγωγές ανήλθαν σε 23 δισ. Λεκ (164 εκ. €), 
καταγράφοντας αύξηση 10,3% σε σχέση µε τον Απρίλιο 2013 και 6,6% σε σχέση µε τον προηγούµενο 
µήνα. Η µεγαλύτερη ετήσια αύξηση καταγράφηκε στις οµάδες «Ξύλο και προϊόντα χάρτου» (46,3%), 
«Χηµικά και πλαστικά προϊόντα» (33,9%) και «Ένδυση και Υπόδηση» (41,3%). Την µεγαλύτερη ετήσια 
µείωση κατέγραψε η οµάδα «Υλικά κατασκευής και µέταλλα» κατά 19,6%. Οι εισαγωγές, τον Απρίλιο 
τ.έ., ανήλθαν σε 44 δισ. Λεκ (314 εκ. €), σηµειώνοντας αύξηση 6% σε σχέση µε τον Απρίλιο 2013 και 
3,6% σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα. Η µεγαλύτερη ετήσια αύξηση καταγράφηκε στις οµάδες 
«Υλικά κατασκευής και µέταλλα» (38,3%), «∆έρµατα και υποπροϊόντα αυτών» (37,4%) και «Ένδυση 
και Υπόδηση» (25%). Την µεγαλύτερη ετήσια µείωση κατέγραψε η οµάδα «Τρόφιµα, ποτά και καπνός» 
κατά 14,5%. Το εµπορικό έλλειµµα για τον Απρίλιο 2014 ανήλθε σε 21 δισ. Λεκ (150 εκ. €), 
σηµειώνοντας αύξηση 1,8% σε σχέση µε τον Απρίλιο 2013 και 0,5% σε σχέση µε τον προηγούµενο 
µήνα. Το εµπόριο µε τις χώρες της ΕΕ καταλαµβάνει το 67,2% του εξωτερικού εµπορίου, µε κύριους 
εµπορικούς εταίρους την Ιταλία (36,4%), την Ελλάδα (8,9%) και την Τουρκία (6%). 
 
Άντληση 14,2 δισ. Λεκ  από την Τράπεζα της Αλβανίας 
Στη δηµοπρασία της 27.05.2014, η Τράπεζα της Αλβανίας άντλησε 14,2 δισ. Λεκ. Το επιτόκιο για τα 
οµολογία ετήσιας διάρκειας µειώθηκε σε 3,36% από 3,42% που διαµορφώθηκε στην προηγούµενη 
δηµοπρασία, ενώ το επιτόκιο για τα τρίµηνης διάρκειας αυξήθηκε οριακά από 2,94 σε 2,96%. 
 
Εκτίµηση της Παγκόσµιας Τράπεζας για τον ρυθµό ανάπτυξης το 2014 
Η Παγκόσµια Τράπεζα διατηρεί την εκτίµησή της για 2,1% ρυθµό ανάπτυξης το 2014, παρ’ όλο που οι 
κίνδυνοι για την µη υλοποίηση του σεναρίου αυτού είναι υψηλοί. 
 
320 εκ. $ προορίζονται συνολικά για την Αλβανία από την Παγκόσµια Τράπεζα 
Σύµφωνα µε τον Α/Υφυπουργό Οικονοµικών, κ. E. Luci, η Αλβανία πρόκειται να λάβει 220 εκ. $ εντός 
του 2014, σε 2 δόσεις, και άλλα 100 εκ. $ το 2015. Συνολικά, από το ∆ΝΤ, την Παγκόσµια Τράπεζα και 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αλβανία θα λάβει περί τα 900 εκ. $, τα οποία θα ενισχύσουν την ρευστότητα 
στην αγορά. Το ∆Σ της Παγκόσµιας Τράπεζας ενέκρινε στις 29.05.2014, την 1η δόση δανείου, ύψους 
120 εκ. $ ΗΠΑ,  30ετούς διάρκειας (µε 7ετή περίοδο χάριτος), το οποίο αποσκοπεί στη βελτίωση της 
δηµοσιονοµικής σταθερότητας. 
 
∆είκτης Τιµών Καταναλωτή, Απρίλιος 2014 
Σύµφωνα µε την INSTAT, ο ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή, τον Απρίλιο 2014, παρουσίασε ετήσια 
µεταβολή 1,7%. Σε σχέση µε τον Απρίλιο 2013, την µεγαλύτερη αύξηση κατέγραψαν οι οµάδες «Αγαθά 
και διάφορες υπηρεσίες» (10,8%), «Αλκοολούχα ποτά και καπνός» (7,2%), «Ξενοδοχεία, Καφετέριες 
και Εστιατόρια» (2,6%) και «Τρόφιµα και µη αλκοολούχα ποτά» (1,8%). Μείωση κατέγραψαν οι οµάδες 
«Υγεία» (3,9%), «Ένδυση και Υπόδηση» (2,8%) και «Επικοινωνίες» (1,4%). Ο ∆είκτης Τιµών 
Καταναλωτή µειώθηκε κατά 0,6% σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα. 
 
15,6% η ανεργία το 2013 
Σύµφωνα µε στοιχεία της INSTAT για το 2013, το εργατικό δυναµικό ανήλθε σε 1.175.919 και η ανεργία 
στο 15,6%. Οι 3 από τους 7 εργαζοµένους απασχολούνταν σε έναν από τους εξής τοµείς: κατασκευές, 
δηµόσια διοίκηση, βιοµηχανία, εκπαίδευση, χονδρικό και λιανικό εµπόριο. Ο αγροτικός τοµέας 
απασχόλησε το 44,6% του εργατικού δυναµικού. Η ανεργία έφθασε στο 30,2% για την ηλικιακή οµάδα 
15-24, ενώ πλήττει περισσότερο τους έχοντες πανεπιστηµιακή µόρφωση. 
 
Μείωση πραγµατικού µισθού από το 2008 
Σύµφωνα µε στοιχεία του ∆ιεθνούς Οργανισµού Εργασίας (ILO), ο πραγµατικός µισθός στην Αλβανία 
έχει υποστεί µείωση 2,1% κατά την περίοδο 2008-2011. Σύµφωνα µε την INSTAT και την Τράπεζα της 
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Αλβανίας, το 2012 ο πραγµατικός µισθός µειώθηκε κατά 8% σε σχέση µε το 2011, κυρίως λόγω της 
µείωσης των µισθών στον ιδιωτικό τοµέα. 
 

3. Ευρωπαϊκή προοπτική 
 
Επίσκεψη Γενικού ∆ιευθυντή ∆ιεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (22.05.2014) 
Κατά την επίσκεψή του στα Τίρανα, ο Γεν. ∆ιευθυντής ∆ιεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. 
Christian Danielsson, συναντήθηκε µε τον Πρόεδρο της Α/Βουλής, κ. I. Meta, τον Α/Υπουργό 
Εξωτερικών, κ. D. Bushati και τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, κ. L. Basha, µε τους 
οποίους συζήτησε την προετοιµασία της έκθεσης προόδου της Αλβανίας και εξήρε τη δέσµευση της 
χώρας στην ευρωπαϊκή της ολοκλήρωση. Σε συνάντηση που είχε µε τον Α/Υπουργό Εσωτερικών, κ. S. 
Tahiri επισήµανε τη σηµασία του αγώνα ενάντια στο οργανωµένο έγκληµα και τη διαφθορά για την 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της Αλβανίας. 
 
Επίσηµη επίσκεψη Α/ΠΘ στην Ολλανδία (27.05.2014) 
Κατά τις συναντήσεις του Α/ΠΘ, κ. Ε. Rama µε τον Ολλανδό οµόλογό του, κ. M. Rutte και τον Ολλανδό 
Υπουργό Εξωτερικών, κ. F. Timmermans, συζητήθηκε η πρόοδος της Αλβανίας στον αγώνα ενάντια της 
διαφθοράς και του οργανωµένου εγκλήµατος, καθώς και στην υλοποίηση των αναγκαίων 
µεταρρυθµίσεων για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της χώρας. 
 

4. ∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις 
 
Ιταλική εβδοµάδα, 5-7 Μαΐου 2014 
Η Πρεσβεία της Ιταλίας στην Αλβανία διοργάνωσε για 1η φορά «Ιταλική Εβδοµάδα στην Αλβανία», την 
οποία εγκαινίασαν ο Α/ΠΘ κ. Rama  και ο Πρόεδρος της Ιταλικής Γερουσίας, κ. P. Grasso, ο οποίος 
βρισκόταν σε επίσηµη επίσκεψη στα Τίρανα. Στην εκδήλωση, η οποία πραγµατοποιήθηκε στα Τίρανα 
και στην Αυλώνα, συµµετείχαν περί τις 170 ιταλικές εταιρείες που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στους 
τοµείς της ενέργειας, του τουρισµού, στην γεωργία και την βιοµηχανία. Σηµειώνεται ότι οι 130 από τις 
170 εταιρείες δραστηριοποιούνται ήδη στην Αλβανική αγορά.  
 
Επίσκεψη Αντιπροέδρου Α/Κυβέρνησης στο Κουβέιτ (26-29 Μαΐου 2014) 
Κατά την επίσκεψή στου στο Κουβέιτ, ο Αντιπρόεδρος της Α/Κυβέρνησης, κ. N. Peleshi συναντήθηκε µε 
τον ΠΘ του Κουβέιτ και υψηλούς αξιωµατούχους από το Ταµείο Οικονοµικής Ανάπτυξης του Κουβέιτ, 
την Αρχή Επενδύσεων, το Εµπορικό και Βιοτεχνικό Επιµελητήριο του Κουβέιτ, την Εθνική Αρχή για τη 
Γεωργία και την Αλιεία, την Εθνική Αρχή Βιοµηχανίας και από άλλους συναφείς φορείς. Κύριο θέµα 
των συζητήσεων ήταν η συνεργασία των δύο κυβερνήσεων όσον αφορά σε δηµόσιες επενδύσεις στους 
τοµείς των υποδοµών, της εκπαίδευσης και του συστήµατος υγείας και η προσέλκυση επενδυτών από 
το Κουβέιτ στον τουριστικό και ενεργειακό τοµέα της Αλβανίας. Επίσης, προετοιµάσθηκε η επίσκεψη 
του Προέδρου της Α/Βουλής, κ. I. Meta, εντός Ιουνίου τ.έ. και του Α/ΠΘ, κ. E. Rama το προσεχές 
φθινόπωρο. Οι διακρατικές συµφωνίες που βρίσκονται υπό επεξεργασία αφορούν στην κατάργηση της 
visa για τους έχοντες διπλωµατικά και υπηρεσιακά διαβατήρια, στη συνεργασία στην ανώτερη 
εκπαίδευση και την επιστηµονική έρευνα, στις θαλάσσιες µεταφορές, στη γεωργία και στην υγεία.   
 
Επίσκεψη Α/ΠΘ στο Καζακστάν (24-25.05.2014) 
Κατά τη διήµερή του επίσκεψη στο Καζακστάν, συνοδευόµενος από τον Αντιπρόεδρο της 
Α/Κυβέρνησης, κ. Peleshi, συναντήθηκε µε τον Καζάκο οµόλογό του, κ. Karim Massimov και τον 
Πρόεδρο του Καζακστάν, κ. Nursultan Nazarbayev. Κύριο θέµα της συζήτησης ήταν οι διµερείς 
οικονοµικές σχέσεις και η προσέλκυση Καζάκων επενδυτών στην Αλβανία, κυρίως στον τοµέα του 
τουρισµού, της ενέργειας και των υποδοµών µεταφοράς, δίνοντας έµφαση στο σιδηροδροµικό δίκτυο 
που θα ενώνει τα λιµάνια της Αλβανίας µε τα ευρωπαϊκά και ασιατικά σιδηροδροµικά δίκτυα. Ο 
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Καζάκος ΠΘ τόνισε την ανάγκη σύναψης διακρατικών συµφωνιών για τη διευκόλυνση του εµπορίου και 
την αποφυγή διπλής φορολογίας. 
 
Επίσηµη επίσκεψη Προέδρου της Αυστρίας στα Τίρανα (20.05.2014) 
Ο Πρόεδρος της Αυστρίας, κ. Heinz Fischer κατά τις συναντήσεις του µε τον Πρόεδρο της Αλβανίας, κ. 
B. Nishani, τον Α/ΠΘ κ. E. Rama, τον Πρόεδρο του Α/Κοινοβουλίου κ. I. Meta και τον αρχηγό της 
αντιπολίτευσης, κ. L. Basha επιβεβαίωσε τη στήριξη της Αυστρίας για τη λήψη από την Αλβανία του 
καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ χώρας. Επ’ ευκαιρία της επισκέψεως του κ. Fischer, 
πραγµατοποιήθηκε, ακόµη, το Αλβανο-Αυστριακό Επιχειρηµατικό Forum. 
 
Επίσκεψη Α/ΥΠΕΞ στη Βιέννη (5.5.2014) 
Ο Α/ Υπουργός Εξωτερικών, κ. D. Bushati πραγµατοποίησε επίσηµη επίσκεψη στη Βιέννη όπου 
συναντήθηκε µε τον Αυστριακό οµόλογό του κ. S. Kurz.  Ο κ. Kurz δήλωσε την υποστήριξη της χώρας 
του στην Αλβανία προκειµένου να λάβει το καθεστώς της υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ χώρας τον 
Ιούνιο 2014. 
 
Επίσηµη επίσκεψη Προέδρου της Ιταλίας στα Τίρανα (5 - 6.5.2014) 
Ο Πρόεδρος της Ιταλίας κ. Pietro Grasso πραγµατοποίησε διήµερη επίσηµη επίσκεψη στα Τίρανα, 
όπου συναντήθηκε µε τον Πρόεδρο της Αλβανίας, κ. Nishani, τον Α/ΠΘ κ. Rama, τον Πρόεδρο της 
Αλβανικής Βουλής κ. Meta και τον αρχηγό της Αντιπολίτευσης, κ. Basha. Κύρια θέµατα συζήτησης 
αποτέλεσαν η εµβάθυνση των διµερών πολιτικών και οικονοµικών σχέσεων, η υποστήριξη της Ιταλίας 
στην υλοποίηση από πλευράς Αλβανίας των απαραίτητων µεταρρυθµίσεων για την ένταξή της στην ΕΕ, 
καθώς και η συνεργασία στο πλαίσιο του αγωγού TAP.  
 
Οικονοµική ενίσχυση 70 εκ. € από την Ελβετία 
Η Ελβετία θα στηρίξει οικονοµικά την Αλβανία µε περισσότερα από 70 εκ. €, για την περίοδο 2014-
2017, για την υλοποίηση έργων σχετικών µε την αποκέντρωση, την οικονοµική ανάπτυξη, τις αστικές 
υποδοµές, την ενέργεια και την υγεία. Το ποσό της δωρεάς θα εκταµιεύεται σταδιακά, βάσει 
αποτελεσµάτων.  
 
Κατάργηση αδειών εργασίας για τους πολίτες του Κοσσόβου και τους Αλβανούς της κοιλάδας 
του Πρέσεβο 
Οι πολίτες του Κοσσόβου και οι αλβανικής εθνικότητας πολίτες της Σερβίας (από την κοιλάδα του 
Πρέσεβο) δεν απαιτείται, από 7 Μαΐου 2014, να εκδίδουν άδεια εργασίας, όπως οι λοιποί αλλοδαποί, 
για να εργασθούν στην Αλβανία.  
 
Αφαίρεση του 16% ΦΠΑ στα βιβλία και περιοδικά που εξάγονται στο Κόσσοβο 
Σε υλοποίηση υπογραφείσας συµφωνίας µεταξύ Αλβανίας και Κοσσόβου, από 7 Μαΐου 2014, τα 
βιβλία, περιοδικά και συναφή έντυπα που εξάγονται στο Κόσσοβο δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ 16%. 
 

5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος 
 
Ανησυχητικές προβλέψεις για τον πληθυσµό της Αλβανίας 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της απογραφής πληθυσµού του 2011, τα οποία επεξεργάζεται η INSTAT, το 
2027 αναµένεται να σταµατήσει η αύξηση του πληθυσµού της Αλβανίας, ήτοι οι θάνατοι να 
υπερβαίνουν τις γεννήσεις. 
 
Η Προϊσταµένη κ.α.α. 
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