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1.Επιχειρηµατική δραστηριότητα 
 

1.1 Ενέργεια και Ορυκτά 

 
Ακύρωση συµβάσεων παραχώρησης υδροηλεκτρικών εργοστασίων 
Σε ακύρωση τριών ακόµη συµβάσεων παραχώρησης υδροηλεκτρικών εργοστασίων σε Viliq, Kalivar και 
Kolosjan προχώρησε η κυβέρνηση, λόγω διαπιστωθεισών παρατυπιών. Ο συνολικός αριθµός των 
ακυρωµένων συµβάσεων παραχώρησης ανέρχεται σε 10. 
 
Ολοκλήρωση διαχωρισµού του δικτύου διανοµής (OST) από την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας (KESH) 
Η εταιρεία KET ολοκλήρωσε έργο, αξίας 9 εκ. €, το οποίο αφορούσε στην ανακαίνιση µονάδων των Υ/Η 
εργοστασίων των Vau I Dejes, Koman και Fierza, στο πλαίσιο του προγράµµατος διαχωρισµού των 
δικτύων διανοµής και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο χρηµατοδοτήθηκε από την EBRD. 
 
IFC και Intesa Sao Paolo Bank συνεργάζονται στον τοµέα ανανεώσιµης ενέργειας 
Το µέλος του Οµίλου της Παγκόσµιας Τράπεζας, International Finance Corporation και η Intesa Sao 
Paolo Bank υπέγραψαν συµφωνία για εκπαίδευση του προσωπικού της Intesa στην αναγνώριση 
ευκαιριών χρηµατοδότησης έργων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, κυρίως µικρών Η/Υ εργοστασίων. 
 
Task Force για τον αγωγό TAP 
Ειδική µονάδα δράσης για την επίσπευση της υλοποίησης του αγωγού TAP σχεδιάζει το Α/Υπ. 
Ενέργειας και Βιοµηχανίας. Ο Α/Υπουργός, κ. Gjiknuri, ζήτησε από τον Managing Director του TAP, κ. 
Tungland, να µελετήσει ως προτεραιότητα τη σύνδεση του Κοσσόβου µε το δίκτυο φυσικού αερίου και 
την πιθανότητα εµπλοκής τοπικών επιχειρήσεων στην υλοποίηση του έργου. Από την πλευρά του, ο κ. 
Tungland επισήµανε την ανάγκη κατασκευής δικτύου διανοµής εντός Αλβανίας, παράλληλα µε την 
κατασκευή του αγωγού, ώστε να επωφεληθεί η χώρα το µέγιστο από το έργο. 
 
Η Ιταλική Γερουσία κύρωσε τη συµφωνία για τον αγωγό TAP 
Μετά την αναβολή της κύρωσης της Συµφωνίας τον Ιούλιο τ.έ., λόγω αλλαγής των µετόχων του TAP, η 
Ιταλία κύρωσε τη Συµφωνία µε την Ελλάδα και την Αλβανία για τον αγωγό TAP. 
 
Ετοιµότητα της Ελλάδος για παροχή τεχνογνωσίας στον ενεργειακό τοµέα 
Ο Πρέσβυς της Ελλάδος στα Τίρανα, κ. Λ. Ροκανάς, σε συνάντηση που είχε µε τον Α/ Υπ. Ενέργειας 
και Βιοµηχανίας, κ. Gjiknuri, τόνισε τη δυνατότητα για παροχή τεχνογνωσίας στον ενεργειακό τοµέα, εν 
όψει της υλοποίησης του αγωγού φυσικού αερίουTAP. 
 
∆ιαπραγµατεύσεις µε την τσέχικη CEZ 
Η Α/Κυβέρνηση αποφάσισε να ζητήσει από την CEZ την έναρξη απευθείας διαπραγµατεύσεων για την 
επίλυση της διαφοράς που έχει προκύψει από τον Ιανουάριο τ.έ. µε την ανάκληση της άδειάς της από 
την προηγούµενη Α/Κυβέρνηση. Θα θεσπιστεί ειδική επιτροπή διαπραγµατεύσεων, της οποίας θα 
ηγείται ο Α/Υπουργός Ενέργειας και Βιοµηχανίας και θα συµµετέχουν εκπρόσωποι από το Γραφείο του 
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Πρωθυπουργού και τα Α/Υπουργεία Οικονοµικών, Οικονοµικής Ανάπτυξης, Εµπορίου και 
Επιχειρηµατικότητας, Ενέργειας και το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους. Συγχρόνως, θα ζητηθεί η 
ανάκληση των διαδικασιών επιδιαιτησίας στο ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο. Η CEZ, από την πλευρά της, 
δηλώνει ανοιχτή σε συζητήσεις, εφ’ όσον συµφωνηθεί δίκαιη αποζηµίωση για την εταιρεία, η οποία 
αγόρασε την εταιρεία διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, το 2009, έναντι 102 εκ. € και ισχυρίζεται ότι 
επένδυσε άλλα 100 εκ. € σε επισκευές και επεκτάσεις. 
 
∆ιορισµός νέου διαχειριστή στην CEZ Shpërndarje 
Ο κ. Arben Seferi είναι ο νέος διοικητής της εταιρείας διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας CEZ Shpërndarje.  
 
Έγκριση 35 ενεργειακών έργων στην ΝΑ Ευρώπη 
Η Ενεργειακή Κοινότητα υιοθέτησε ενεργειακή στρατηγική για την περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, όπου 
συµπεριλαµβάνονται 35 έργα προϋπολογισµού 30 δισ. €. Σε αυτά περιλαµβάνονται και έργα που 
συνδέονται ευθέως µε την Αλβανία, όπως το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στη Skavica. 
 
Αύξηση της παραγωγής πετρελαίου από την Bankers Petroleum, γ΄ τρίµηνο 2013 
18.541 βαρέλια πετρελαίου µ.ό. την ηµέρα εξόρυξε η Καναδική Bankers Petroleum από το κοίτασµα 
Patos-Marinza, αυξάνοντας την παραγωγή πετρελαίου κατά 3,7% σε σχέση µε το προηγούµενο 
τρίµηνο. 9 νέες γεωτρήσεις άρχισαν να παράγουν τον Οκτώβριο τ.έ., ανεβάζοντας το σύνολο των εν 
λειτουργία γεωτρήσεων σε 34. 
 
Έρευνες στις συµβάσεις παραχώρησης και στις άδειες στα ορυχεία Bulqiza  
Ειδική οµάδα εργασίας καταρτίστηκε από τον Α/Υπουργό Ενέργειας και Βιοµηχανίας για την 
επιθεώρηση όλων των συµβάσεων παραχώρησης και αδειών εξόρυξης στα ορυχεία χρωµίου της 
περιοχής Bulqiza. Εκτός της νοµιµότητας των συµβάσεων και των αδειών, θα επιθεωρηθούν οι 
συνθήκες ασφαλείας και εργασίας.  
 
Έρευνα για τη Σύµβαση Παραχώρησης του Εργοστασίου Σιδηροχρωµίου στο Rubik 
Ο Α/Υπουργός Ενέργειας και Βιοµηχανίας, διέταξε τη διεξαγωγή έρευνας για τις διαδικασίες 
παραχώρησης του Εργοστασίου Τήξης Χαλκού στο Rubik και την υπογραφή της σύµβασης 
παραχώρησης την 17η ∆εκεµβρίου 2012. 
 
Έλεγχος στις αποθήκες της εταιρείας KURUM 
Έλεγχος πραγµατοποιήθηκε από τη Γενική ∆/νση Τελωνείων στις τελωνειακές αποθήκες της τουρκικής 
εταιρείας KURUM και διαπιστώθηκε η παράνοµη έξοδος 4 χιλ. τόνων σιδήρου. Η φοροδιαφυγή 
ανέρχεται σε 450 χιλ. ευρώ και θα της επιβληθεί πρόστιµο 1,4 εκ ευρώ.  
 
Προσφυγή της ελληνικής εταιρείας Global Petroleum στην ∆ικαιοσύνη 
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, η ελληνική πετρελαϊκή Global Petroleum προσέφυγε κατά της Λιµενικής 
Αρχής ∆υρραχίου, ζητώντας αποζηµίωση 3 εκατ. ευρώ, µετά την απόφαση της Λιµενικής Αρχής να 
διανοίξει οδό τριών λωρίδων στην είσοδο του λιµανιού, η οποία δεν διέρχεται, όπως προέβλεπε η 
συµφωνία, από χώρο νοικιαζόµενο από την εταιρεία, η οποία έχει αποθήκες πετρελαίου στο λιµάνι του 
∆υρραχίου. 
 
Ελαιοπυρήνας ως εναλλακτική πηγή ενέργειας στην Αλβανία 
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, η αλβανική εξαγωγική εταιρεία φρέσκων προϊόντων και προµήθειας 
δενδρυλλίων «Agro – Koni» σε συνεργασία µε την USAID, άλλαξε την καύσιµη ύλη του συστήµατος 
παραγωγής ατµού για την θέρµανση των θερµοκηπίων σε ελαιοπυρήνα, διανοίγοντας νέες ευκαιρίες 
στην αξιοποίηση των αποβλήτων ελαιοτριβείων για την παραγωγή ενέργειας. 
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1.2 Κλάδος κατασκευών 

 
Βελτίωση στον κατασκευαστικό τοµέα, β΄ τρίµηνο 2013 
Ο κύκλος εργασιών, το β΄ τρίµηνο τ.έ., στον κατασκευαστικό τοµέα αυξήθηκε κατά 24,1% σε σχέση µε 
το β΄ τρίµηνο του 2012 και κατά 52,3% σε σχέση µε το α΄ τρίµηνο τ.έ. Η αύξηση στον όγκο των 
κατασκευών ανέρχεται σε 27,8% σε σχέση µε το β΄ τρίµηνο του 2012, ενώ τόσο ο αριθµός των 
απασχολουµένων, όσο και οι µισθοί τους µειώθηκαν, κατά 3,1% και κατά 7,3% αντίστοιχα. 
 
Έγκριση της πρωτοβουλίας για το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο  
Το Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξίας ενέκρινε την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να καταρτίσει ένα εθνικό 
χωροταξικό σχέδιο, το οποίο θα τερµατίσει την αυθαιρεσία στη δόµηση. Αλβανοί και ξένοι 
εµπειρογνώµονες θα βοηθήσουν στον σχεδιασµό, σε συνεργασία µε την τοπική αυτοδιοίκηση, τα 
πανεπιστήµια, τα µέσα ενηµέρωσης, την κοινωνία των πολιτών και οµάδες ενδιαφέροντος. 
 
Απαγόρευση κατασκευών στο Μπεράτι, Κρούγια και Αργυρόκαστρο 
H Α/κυβέρνηση προχώρησε σε απαγόρευση νέων κατασκευών στις 3 πόλεις –µουσεία της χώρας, 
προκειµένου να σταµατήσει την καταστροφή τους. 
 
Κατεδάφιση παρανόµων κατασκευών σε προστατευόµενες περιοχές 
Το Α/Υπ. Περιβάλλοντος αποφάσισε την κατεδάφιση όλων των παρανόµων κατασκευών στις 
προστατευόµενες περιοχές, όπως στον ποταµό Buna, στο φυσικό καταφύγιο Kuna, στο Patol, στο 
εθνικό πάρκο του Butrint και Llogara και στη Λίµνη Pogradec. Η απόφαση αφορά 54 προστατευόµενες 
περιοχές της Αλβανικής επικράτειας και έως τώρα έχουν καταγραφεί 500 παράνοµες κατασκευές. 
 
Επιχείρηση κατεδάφισης παρανόµων κτισµάτων σε Τίρανα και ∆υρράχιο 
Σε υλοποίηση της απόφασης της task force για τα παράνοµα κτίσµατα, της οποία ηγείται ο Α/Υπουργός 
Εσωτερικών, κατεδαφίστηκε παράνοµο πενταόροφο κτίσµα, κοντά στη Σχολή Οικονοµίας στα Τίρανα, 
καθώς και 10 περίπτερα και 4 πλυντήρια αυτοκινήτων κάτω από τη γέφυρα του Dajlan στο ∆υρράχιο. 
 
Συνεχίζεται η χρηµατοδότηση της ΕΕ για έργα υποδοµών 
Στο πλαίσιο του IPA 2013, συνεχίζεται η χρηµατοδότηση για έργα που αφορούν την οδική ασφάλεια. 
Επίσης, θα χρηµατοδοτηθούν έργα σχετικά µε τις οδικές υποδοµές και τα συστήµατα ύδρευσης και 
αποχέτευσης µε 22 εκ. €. 

1.3 Τοµέας τηλεπικοινωνιών 

 
∆ηµόσια διαβούλευση για την 4η άδεια υπηρεσιών 3G στην Αλβανία 
Η Α/Αρχή Ηλεκτρονικών και Ταχυδροµικών Επικοινωνιών ξεκίνησε τις διαδικασίες για την χορήγηση 
της 4ης άδειας υπηρεσιών 3G, µε την απαραίτητη δηµόσια διαβούλευση από τις 25 Οκτωβρίου τ.έ. και 
για 45 ηµέρες. ∆εν αναµένεται να υπάρχει ελάχιστο όριο για την τιµή, ενώ οι υπόλοιποι όροι του 
διαγωνισµού θα είναι παρόµοιοι µε τους προηγούµενους διαγωνισµούς, κατά τους οποίους άδεια 3G 
χορηγήθηκε στην Vodafone (2010), στην AMC (2012) και στην Eagle (2012). 

1.4 Τραπεζικός & Ασφαλιστικός Τοµέας 

 
Κατάσταση αλβανικού τραπεζικού τοµέα, α΄ εξάµηνο 2013   
Σύµφωνα µε την Τράπεζα της Αλβανίας, οι δείκτες κεφαλαιοποίησης και ρευστότητας κρίνονται 
ικανοποιητικοί, παρόλο που τα κέρδη είναι µειωµένα. Ο τοµέας χαρακτηρίζεται από µειωµένο ρυθµό 
ανάπτυξης των καταθέσεων και αδύναµη αύξηση των πιστώσεων. Ο πιστωτικός κίνδυνος παραµένει 
υψηλός. Η χρηµατοοικονοµική διαµεσολάβηση στην Αλβανία, µετρούµενη ως το ποσοστό του 
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ενεργητικού του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος στο ΑΕΠ βαίνει αυξανόµενο, από 93,9 % στο τέλος 
του 2012, σε 95,4% στο τέλος του α′ εξαµήνου του 2013. 
 
Μείωση ζήτησης δανείων, γ΄ τρίµηνο 2013 
Η ζήτηση δανείων από τις επιχειρήσεις συνέχισε την καθοδική της πορεία και το γ΄ τρίµηνο 2013. Η 
µείωση της ζήτησης παρατηρήθηκε από τις µεγάλες επιχειρήσεις και για επενδυτικά δάνεια.  
 
Μέτρα για την αντιµετώπιση των µη εξυπηρετούµενων δανείων 
Η Τράπεζα της Αλβανίας πρόκειται να ζητήσει ενηµέρωση για τα µεγαλύτερα µη εξυπηρετούµενα 
δάνεια που έχουν χορηγήσει οι εµπορικές τράπεζες της χώρας και αφού µελετηθούν οι φάκελοι, να 
προτείνει αναγκαίες δράσεις (αναδιάρθρωση, χρονική επέκταση, αναβολή πληρωµών). 20 
εµπειρογνώµονες από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και την Παγκόσµια Τράπεζα θα συνδράµουν 
στην αναλυτική µελέτη της κατάστασης του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. 
 
Οι τράπεζες συνεχίζουν να µεταφέρουν χρήµατα στο εξωτερικό 
Κατά τον Αύγουστο, οι επενδύσεις των αλβανικών τραπεζών στο εξωτερικό έφθασαν τα 2 δισ. $, 
σηµειώνοντας αύξηση 10% σε σχέση µε την ίδια περίοδο πέρυσι. Οι περισσότεροι πόροι αφορούν σε 
καταθέσεις στο εξωτερικό, αλλά και σε δάνεια που έχουν δοθεί σε ξένες τράπεζες. Οι περισσότερες 
µεταφορές έχουν πραγµατοποιηθεί από τις ελληνικές τράπεζες (540 εκ.$), ακολουθούµενες από τις 
Ιταλικές και τέλος, από τις αλβανικές, οι οποίες έχουν µεταφέρει άνω των 200 εκ. $.  
 
Σταθερό το επιτόκιο των συµφωνιών πώλησης και επαναγοράς (REPO και reverse REPO) 
To Εποπτικό Συµβούλιο της Τράπεζας της Αλβανίας αποφάσισε τη διατήρηση του επιτοκίου του 3,5% 
για τα REPO και reverse REPO. 
 
Νέο ιστορικό χαµηλό για τα έντοκα γραµµάτια του αλβανικού δηµοσίου 
Στο 3,85% έπεσε το επιτόκιο των 12µηνων γραµµατίων του αλβανικού δηµοσίου, σηµειώνοντας πτώση 
43% µέσα σε ένα έτος. 
 
Συµφωνία ανάµεσα στην Ελβετία και την Τράπεζα της Αλβανίας 
Στις 18 Οκτωβρίου τ.έ. υπεγράφη συµφωνία ανάµεσα στην τράπεζα της Αλβανίας και την Γενική 
Γραµµατεία Οικονοµικών Υποθέσεων της Ελβετίας. µε την οποία η Τράπεζα της Αλβανίας θα λάβει 
βοήθεια για την υποστήριξη των λειτουργιών της, στο πλαίσιο του προγράµµατος ∆ιµερούς Βοήθειας 
και Ανάπτυξης Ικανοτήτων για Κεντρικές Τράπεζες αναπτυσσόµενων χωρών. Το πρόγραµµα θα 
διαρκέσει έως το 2016 και η Τράπεζα της Αλβανίας θα ωφεληθεί µέσω παροχής τεχνικής βοήθειας, 
µεταφορά τεχνογνωσίας, συµµετοχής σε συνέδρια και εκπαίδευση στην έρευνα. 
 
Η Γεωγραφία της Ασφάλισης στην Αλβανία, 2012 
Σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση της Albanian Financial Supervisory Authority, η ασφαλιστική αγορά είναι 
συγκεντρωµένη στα µεγάλα αστικά κέντρα, µε τα Τίρανα να κατέχουν το 63,42%, το ∆υρράχιο 7,84%, 
το Fier 5,20%  και η Σκόνδρα 4,12%. Ο δείκτης της ασφαλιστικής πυκνότητας ανέρχεται σε 3.200,41 lek 
κατά κεφαλήν, αυξηµένος κατά 263,33 lek σε σχέση µε το 2011. Το κατά κεφαλήν ασφάλιστρο στα 
Τίρανα ανέρχεται σε 7.388,64 lek, ακολουθούµενο από το Αργυρόκαστρο µε 3.648,67 lek, το ∆υρράχιο 
µε 2.622,72 lek και την Αυλώνα µε 1.927,90 lek. 
 
Πτώση ασφαλίστρων για εθελοντική ασφάλιση (εκτός ασφάλισης ζωής), οκτάµηνο Ιαν.-Αυγ.2013 
Η πτώση κυµαίνεται στο 5,97% σε σχέση µε το ίδιο οκτάµηνο του 2012. Τα συνολικά έσοδα του 
οκταµήνου, για ασφάλιση ακινήτων, εγγυήσεων και παθητικού, ανέρχονται σε 1.392 εκ. lek. To 
µεγαλύτερο µερίδιο, 75,67% αφορά στην πυρασφάλεια, ακολουθούµενη από τη ασφάλιση ιδίας 
ευθύνης µε 15,67%. Τα µεικτά εγγεγραµµένα ασφάλιστρα στην πυρασφάλεια και στην ασφάλεια κατά 
φυσικών καταστροφών έπεσαν κατά 2,85 %.  Τα ασφαλιστικά συµβόλαια αυξήθηκαν κατά 11,86%. Τα 
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έσοδα από ασφάλιση υγείας και ατυχηµάτων ήταν 462 εκ. λεκ, αυξηµένα κατά 2,86%. Το µεγαλύτερο 
µερίδιο το κατέχει η ασφάλιση ασθενείας.                 

1.5 Τοµέας Υγείας  

 
Έλλειψη φαρµάκων και εξοπλισµού στο µοναδικό δηµόσιο ογκολογικό νοσοκοµείο της χώρας 
Σοβαρότατες ελλείψεις, που οδηγούν σε υψηλό ποσοστό θνησιµότητας, παρουσιάζει το µοναδικό 
δηµόσιο ογκολογικό νοσοκοµείο. 
 
Αλλαγή του νόµου για την Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Απορριµµάτων 
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή ενέκρινε την τροποποίηση του Νόµου για την Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση 
Απορριµµάτων (22.09.2011), ώστε να απαγορεύεται η εισαγωγή επικίνδυνων και µη απορριµµάτων 
στην Αλβανία. Για όσους είχαν ειδική άδεια εισαγωγής απορριµµάτων, δίνεται 6 µηνών προθεσµία να 
ολοκληρώσουν τη διαδικασία ανακύκλωσης. 

1.6 Τοµέας Μεταφορών 

 
25 εταιρείες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το Νέο Επιβατικό Τερµατικό Σταθµό Τιράνων 
Την Τρίτη, 1.10.2013, πραγµατοποιήθηκε ενηµερωτική συνάντηση για τη µελέτη σκοπιµότητας του νέου 
σταθµού, που έχει συνταχθεί από την ιταλική εταιρεία «Ital-Ferr» µε συγχρηµατοδότηση από την 
EBRD, µε τη συµµετοχή 25 ευρωπαϊκών εταιρειών. 
 
Με παραχώρηση οι υπηρεσίες συντήρησης του αυτοκινητοδρόµου ∆υρραχίου – Κούκες 
Η κυβέρνηση, σε συνεργασία µε την Παγκόσµια Τράπεζα,  µελετά να παραχωρήσει σε ιδιωτική 
εταιρεία τη συντήρηση του αυτοκινητοδρόµου ∆υρραχίου – Κούκες, γεγονός που θα επιβαρύνει κατά 
περίπου 5 € έκαστο διερχόµενο αυτοκίνητο. 
 
Απελευθεροποίηση αγοράς αεροµεταφορών 
Στα σχέδια της κυβέρνησης βρίσκεται η απελευθεροποίηση των αεροµεταφορών, ώστε να µπορούν να 
λειτουργούν εταιρείες χαµηλού κόστους στα Τίρανα. Υπό µελέτη βρίσκεται και η επαναλειτουργία των 
αεροδροµίων στις πόλεις Kukes και Αγ. Σαράντα. 
 
Ρύθµιση της αγοράς οχηµάτων 
Το Α/Υπουργείο Οικονοµικής Ανάπτυξης, Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας προτίθεται να προβεί στις 
αναγκαίες ενέργειες για την υιοθέτηση των ευρωπαϊκών προτύπων και την φορολογική δικαιοσύνη των 
επιχειρήσεων του κλάδου, σε συνεργασία µε τους επίσηµους αντιπροσώπους των 
αυτοκινητοβιοµηχανιών.  Οι επίσηµοι αντιπρόσωποι ζητούν, ακόµη, τη ρύθµιση, µέσω νόµου, της 
αγοράς µεταχειρισµένων οχηµάτων, όπου δραστηριοποιούνται άνω των 10.000 ανεπίσηµων 
επιχειρήσεων και πάνω από 50.000 µεταχειρισµένα αυτοκίνητα εισάγονται ετησίως. 
 
Έγκριση συµφωνίας µε τη ∆ιεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 
Το Α/ Υπουργικό Συµβούλιο προχώρησε σε καταρχήν έγκριση της συµφωνίας ανάµεσα στην Αλβανία 
και την IBRD για την χορήγηση δωρεάς για την προετοιµασία έργων συντήρησης οδικών δικτύων και 
οδικής ασφάλειας. 
 
Γερµανικές Εταιρείες ενδιαφέρονται για το Λιµάνι του ∆υρραχίου 
Η Γερµανική αντιπροσωπεία από το Γ/Υπουργείο Οικονοµίας και Τεχνολογίας, συνοδευόµενη από 15 
µέλη της Γερµανο-Αλβανικής Οικονοµικής Ένωσης, που επισκέφθηκαν το Λιµάνι του ∆υρραχίου, 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τους τερµατικούς σταθµούς που θα δοθούν µε παραχώρηση. Γερµανοί 
σύµβουλοι συνεργάζονται µε το λιµάνι, ήδη, από το 1998 και ο Νόµος για τη ∆ικαιοδοσία των Λιµανιών 
του 2003 επεξεργάστηκε από την “Hamburg Consulting”.  
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1.7 Τοµέας Τροφίµων  

 
Έρευνα για τα µανιτάρια στην αγορά 
Μετά τις καταγγελίες για δηλητηρίαση από φρέσκα µανιτάρια, απαγορεύτηκε η προώθηση στην αγορά 
φρέσκων µανιταριών από την τοπική παραγωγή, τα οποία δεν έχουν προµηθευτεί πρώτα 
πιστοποιητικό προέλευσης και ασφάλειας για βρώση. 
 
Απαγόρευση Αλβανικών Εξαγωγών Αγγουριού στο Μαυροβούνιο 
Το Μαυροβούνιο απαγόρευσε τις εισαγωγές αγγουριού από την Αλβανία, λόγω υψηλού επιπέδου της 
ουσίας spiroxamine. Το Α/Υπ.Γεωργίας προχώρησε στους απαραίτητους ελέγχους, όπου διαπιστώθηκε 
ότι επρόκειτο για µεµονωµένο γεγονός και δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για τους πολίτες. 
 
Γραφεία FAO στην Αλβανία 
Σύντοµα θα ανοίξει γραφείο στην Αλβανία ο ∆ιεθνής Οργανισµός Τροφίµων και Γεωργίας (FAO) και 
αναµένεται να υλοποιηθούν µε συγχρηµατοδότηση έργα σε αυτόν τον τοµέα. 
 
Έγκριση δανείων για τον Αγροτικό Τοµέα 
Η αρµόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή ενέκρινε την κύρωση συµφωνίας ανάµεσα στο Υπουργικό 
Συµβούλιο της Αλβανίας και την Artigiancassa SpA (του Οµίλου BNP Baribas) για χρηµατοδότηση του 
προγράµµατος βιώσιµης ανάπτυξης της ελαιοκοµίας και του προγράµµατος για την υποστήριξη του 
Οργανισµού Αγροτικής Ανάπτυξης για τις επιδοτήσεις στην γεωργία. 
 
Κοινό πρόγραµµα για τους αγρότες της Αλβανίας και της ΠΓ∆Μ 
Το Αλβανικό Συµβούλιο Αγροτικών Επιχειρήσεων KASH ανέλαβε από κοινού µε την αντίστοιχη ένωση 
της ΠΓ∆Μ την υλοποίηση χρηµατοδοτούµενου από την ΕΕ προγράµµατος για την ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας ανάµεσα στους αγρότες των δύο χωρών και την προώθηση των παραδοσιακών 
προϊόντων τους. Το πρόγραµµα, από αλβανικής πλευράς, συµπεριλαµβάνει την περιφέρεια του 
Ελµπασάν (Librazhdi, Peqin, Gramsh, Diber) και τους 14 δήµους της. 

1.8 Τουριστικός τοµέας 

 
Βέλγοι Tour Operators 
Οι Βέλγοι Tour Operators της Φλαµανδίας επέλεξαν την Αλβανία για την πραγµατοποίηση του 
Συνεδρίου τους. Η Α/Υπουργός Αστικής Ανάπτυξης και Τουρισµού, κα E. Gjermeni, παρουσιάζοντας τα 
θετικά χαρακτηριστικά της Αλβανίας και των ανθρώπων της, ζήτησε την πιο στενή συνεργασία µε τους 
Tours operators, ώστε η Αλβανία να τοποθετηθεί στους αγαπητούς προορισµούς. 
 
Συνεργασία Αλβανίας µε Βουλγαρία και Ρωσία στον τοµέα του Τουρισµού 
Η Α/ Υπουργός Αστικής Ανάπτυξης και Τουρισµού, κα E. Gjermeni, συναντήθηκε µε τους Πρέσβεις της 
Βουλγαρίας και της Ρωσίας, για θέµατα που άπτονται της συνεργασίας στον τοµέα του τουρισµού. Ο 
Ρώσος Πρέσβυς σηµείωσε ότι υπάρχει αυξηµένο ενδιαφέρον από Ρώσους επιχειρηµατίες για 
επενδύσεις στον τουρισµό, καθώς η Αλβανία έχει ιδιαίτερη δυναµική. 

1.9 Άλλες ειδήσεις επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος 

 
Doing Business 2014, Πτώση της Αλβανίας κατά 5 θέσεις 
Σύµφωνα µε την έκθεση της World Bank “Doing Business 2014”, η Αλβανία κατατάσσεται πλέον στην 
90η θέση, ανάµεσα σε 189 χώρες, έχοντας υποβαθµισθεί κατά 5 θέσεις, σε σχέση µε τον προηγούµενο 
χρόνο. Η χειροτέρευση της θέσης της οφείλεται στη βελτίωση των άλλων χωρών, καθώς οι δείκτες που 
αξιολογούνται παρέµειναν αµετάβλητοι και σε µία περίπτωση, στη διευκόλυνση των πληρωµών προς 
τις επιχειρήσεις, βελτιώθηκε. Η Αλβανία αξιολογείται θετικά ως προς την ευκολία δανεισµού και στην 



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

Γραφείο ΟΕΥ  Πρεσβείας Τιράνων, 
Ενηµερωτικό ∆ελτίο Οκτωβρίου 2013  Σελίδα 7 από 12 

 

προστασία ξένων επενδύσεων και κατατάσσεται στην 13 και 14η θέση αντίστοιχα, σηµειώνοντας 
βελτίωση σε σχέση µε τον προηγούµενο χρόνο. Ως προς τις άδειες κατασκευής κατατάσσεται 
τελευταία, όπως τα προηγούµενα χρόνια. 
 
Πρόσκληση στις εταιρείες να δηλώσουν τις οφειλές του κράτους προς αυτές 
Από τις 2 Οκτωβρίου έως και τις 20 Οκτωβρίου τ.έ., µπορούσαν οι ενδιαφερόµενες εταιρείες να 
υποβάλλουν online τις δηλώσεις στο Υπ. Οικονοµικών για τις οφειλές του κράτους.  
 
Τα αλβανικά τελωνεία περνούν στην διαχείριση της εταιρείας «Crown Agents» 
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, η διαχείριση των αλβανικών τελωνείων περνάει στην Βρετανική εταιρία 
Crown Agents, η οποία συνεργάζεται µε χώρες του τρίτου κόσµου.  

2. Η αλβανική οικονοµία 

Βελτίωση ∆είκτη Οικονοµικού Κλίµατος, γ΄ τρίµηνο 2013 
Ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος κατά το γ΄ τρίµηνο 2013 ανέρχεται σε 87,9 εµφανίζοντας αύξηση κατά 
10,3%. Η τρέχουσα τιµή του δείκτη βρίσκεται 12,1% χαµηλότερα από τον µακροπρόθεσµο µέσο όρο, 
σύµφωνα µε τα στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας. Η βελτίωση του οικονοµικού κλίµατος οφείλεται 
κυρίως στην αύξηση εµπιστοσύνης στον τοµέα των υπηρεσιών και λιγότερο στη βιοµηχανία.  
 
Εξωτερικό εµπόριο, Σεπτέµβριος 2013 
Οι εξαγωγές προϊόντων, κατά τον Σεπτέµβριο τ.έ., ανήλθαν στα 21,345 εκ. Lek (περ. 153 χιλ. €), 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17,6% σε σχέση µε τον Αύγουστο τ.έ. και 11,1% σε σχέση µε τον 
Σεπτέµβριο του 2012. Οι εισαγωγές  ανήλθαν στα 41,881 εκ. Lek (περ. 299 χιλ. €), παρουσιάζοντας 
µείωση 1,2% σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα και 10% σε σχέση µε τον Σεπτέµβριο του 2012. Το 
εµπορικό έλλειµµα σηµείωσε πτώση 15,3% σε σχέση µε τον Αύγουστο τ.έ. και 24,8% σε σχέση µε τον 
Σεπτέµβριο του προηγούµενου έτους. 
 
Εξωτερικό εµπόριο, β΄ τρίµηνο 2013  
Κατά το β΄ τρίµηνο του 2013, οι εξαγωγές της Αλβανίας ανήλθαν σε 64.562 εκ. Lek (περ. 461 εκ. €), 
17,3% περισσότερο από την ίδια περίοδο τον προηγούµενο χρόνο και 21,1% περισσότερο από το 
προηγούµενο τρίµηνο. Οι εισαγωγές ανήλθαν σε 128.118 εκ. Lek (περ. 915 εκ. €), 1,8% λιγότερες από 
την ίδια περίοδο πέρυσι, αλλά 21,2% περισσότερες από το προηγούµενο τρίµηνο. Το ποσοστό 
κάλυψης των εξαγωγών από τις εισαγωγές είναι 50,4%. 26,8% των εξαγωγών και 10,8% των 
εισαγωγών αφορούσαν στην οµάδα Ένδυση και Υπόδηση. Στις εισαγωγές, τη µερίδα του λέοντος µε 
16,9% κατέχει η οµάδα µηχανήµατα και εξοπλισµός. Κύριοι εµπορικοί εταίροι παραµένουν η Ιταλία και 
η Ελλάδα, µε 34% και 8,9% των εισαγωγών αντίστοιχα και µε 46,9% και 3,4% των εξαγωγών της 
Αλβανίας αντίστοιχα. Το µεγαλύτερο µέρος του εξωτερικού εµπορίου αφορά στις χώρες της ΕΕ. 
 
Αύξηση οικονοµικής δραστηριότητας κατά 1,1% το β΄ τρίµηνο 2013 
Ο όγκος της οικονοµικής δραστηριότητας αυξήθηκε κατά 1,1% το β΄ τρίµηνο του 2013, σε σχέση µε το 
β΄ τρίµηνο του 2012 και κατά 1% σε σχέση µε το α΄ τρίµηνο του 2013. Την µεγαλύτερη αύξηση σε 
σχέση µε την ίδια περίοδο του 2012 παρουσίασαν οι κατασκευές και η βιοµηχανία, µε 16% και 1,3% 
αντίστοιχα. Αρνητικό ρυθµό ανάπτυξης παρουσίασαν οι µεταφορές και οι επικοινωνίες, το εµπόριο, τα 
ξενοδοχεία και η εστίαση (5,3%, 4,6% και 2,8% αντίστοιχα). Η γεωργία αυξήθηκε κατά 3% σε σχέση µε 
πέρυσι και κατά 1,1% σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο.  
 
Αύξηση του κύκλου εργασιών της βιοµηχανίας, β΄ τρίµηνο 2013 
Ο όγκος του κύκλου εργασιών το β΄ τρίµηνο µειώθηκε µεν κατά 0,4%, αλλά αυξήθηκε κατά 2,7% σε 
σχέση µε το β΄ τρίµηνο του 2012. Στη βιοµηχανία, ο όγκος της παραγωγής αυξήθηκε κατά 21,2% το β΄ 
τρίµηνο σε σχέση µε το α΄ τρίµηνο και κατά 58,2% σε σχέση µε το β΄ τρίµηνο του 2012. Οι µισθοί στη 
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βιοµηχανία αυξήθηκαν κατά 0,7% σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο και κατά 13,4% σε σχέση µε το 
β΄ τρίµηνο του 2012. Στη βιοµηχανία εξόρυξης, ο κύκλος εργασιών ήταν αυξητικός τόσο σε σχέση µε το 
προηγούµενο τρίµηνο (9,3%), όσο και µε το β΄ τρίµηνο του 2012 (27,5%). Η παραγωγή αυξήθηκε κατά 
10% σε σχέση µε το α΄ τρίµηνο και 27,6  σε σχέση µε το β΄ τρίµηνο του 2012. Οι µισθοί επίσης 
αυξήθηκαν σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο (6,2%) και µε τον προηγούµενο χρόνο (58%). 
 
Βελτίωση του ∆είκτη Βιοµηχανίας, γ΄ τρίµηνο 2013 
Ο δείκτης εµπιστοσύνης στη Βιοµηχανία αυξήθηκε κατά 1,5% το γ΄ τρίµηνο 2013. Το ισοζύγιο στην 
βιοµηχανική παραγωγή βελτιώθηκε επίσης κατά 7,8%. Από την άλλη πλευρά,  παρατηρήθηκε αύξηση 
των αποθηκευµένων προϊόντων και µείωση της απασχόλησης στον τοµέα.  
 
1,7% ο πληθωρισµός τον Σεπτέµβριο τ.έ.  
Αύξηση κατά 0,8% σηµείωσε ο πληθωρισµός τον Σεπτέµβριο τ.έ., σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα. 
Αύξηση σηµείωσαν οι οµάδες των λαχανικών (συµπεριλαµβανοµένων των πατατών), των φρούτων, 
των ειδών ένδυσης και υπόδησης, των αλκοολικών ποτών και του καπνού και των δαπανών για 
ενοίκιο, νερό και ενέργεια. Από την άλλη πλευρά, µείωση σηµείωσε η οµάδα µεταφορές. 
 
Σε υψηλή κλίµακα η ανεργία στη Αλβανία 
Η ανεργία στην Αλβανία φθάνει, σύµφωνα µε την Στατιστική Υπηρεσία της χώρας, το 12,8% και το  
60% αφορά τους άνω των 35 ετών. 
 
H Deloitte επελέγη για τη διενέργεια του ελέγχου των οικονοµικών του κράτους 
Η διεθνής εταιρεία ορκωτών ελεγκτών, Deloitte θα προβεί στον έλεγχο των οικονοµικών του κράτους, 
έναντι 85.000 €. Η εταιρεία θα πρέπει να προσδιορίσει το πραγµατικό µέγεθος του δηµόσιου χρέους 
έως την 30η Νοεµβρίου τ.έ.  
 
∆ανειοδότηση για επιστροφή οφειλών στις επιχειρήσεις  
Η επιστροφή των οφειλών της κυβέρνησης προς τις επιχειρήσεις, σύµφωνα µε τον Α/Υπουργό 
Οικονοµικών, θα είναι άµεση, κατά πάσα πιθανότητα σε µία δόση και δεν θα εκτείνεται σε εύρος 
χρόνου. Οι απαραίτητοι πόροι αναµένεται να προέλθουν από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και την 
Παγκόσµια Τράπεζα. Αναµένεται η οριστικοποίηση του µεγέθους από την Deloitte και σε δεύτερο 
στάδιο η ανάλυση της πηγής προέλευσής τους. 
 
Μείωση εσόδων από το ΦΠΑ 
Έως και τον Σεπτέµβριο τ.έ. τα έσοδα από το ΦΠΑ ήταν κατά 15,5 εκ. Lek λιγότερα από τις προβλέψεις, 
επιβεβαιώνοντας τα στοιχεία για τη µειωµένη εσωτερική ζήτηση. Λιγότερα έσοδα από τα προβλεπόµενα 
παρατηρούνται και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και στο φόρο εισοδήµατος. 
 
∆ηµόσια εκστρατεία εναντίον της φοροδιαφυγής 
Οι Α/Φορολογικές Αρχές, σε συνεργασία µε την Οικονοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου των Τιράνων, 
ξεκίνησαν εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού για την αναγκαιότητα έκδοσης απόδειξης κατά τις 
αγορές τους. Για τη µη λήψη απόδειξης από τους καταναλωτές, θα επιβάλλεται πρόστιµο 1000 Lek. Για 
την µη έκδοση απόδειξης από τις επιχειρήσεις, το πρόστιµο θα κυµαίνεται µεταξύ 100 και 500 χιλ. Lek, 
ενώ υπάρχει και το ενδεχόµενο κλεισίµατος της επιχείρησης. 
 
Απάτη µε το ΦΠΑ 
Εταιρείες φαντάσµατα από την Κίνα εξέδιδαν πλαστά τιµολόγια ώστε να κερδίζουν χρήµατα από την 
επιστροφή ΦΠΑ. ∆ιενεργείται έρευνα. 
 
Περικοπές στον προϋπολογισµό του 2013 
Ψηφίστηκε η αναθεώρηση του προϋπολογισµού του 2013, η οποία προβλέπει περικοπές 16 δισ. Lek 
(περ. 114 εκ. €) στις δαπάνες. 
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Τα 2/3 της αλβανικής βιοµηχανίας στοιχηµάτων είναι παράνοµα 
Αυτό προέκυψε κατά την πρόσφατη επιχείρηση της αστυνοµίας, η οποία και προέβη στο κλείσιµο 
καζίνων και καταστηµάτων στοιχηµάτων σε όλη την χώρα, που δεν είχαν άδεια λειτουργίας ή δεν είχαν 
πληρώσει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Η συνολική φοροδιαφυγή από τον τζόγο εκτιµάται στα 
110 εκ. $ κάθε χρόνο, διπλάσια από τα έσοδα που εισπράττει το κράτος από αυτόν τον τοµέα. 
 
Φορολογική µεταρρύθµιση 
Ο προϋπολογισµός του 2014 αναµένεται να περιλαµβάνει µείωση του ΦΠΑ σε βασικά ήδη διατροφής 
από 20% σε 10%, µείωση 50% του ΦΠΑ για την ηλεκτρική ενέργεια, κατάργηση του ΦΠΑ για τα 
φάρµακα, κατάργηση του ειδικού φόρου πετρελαίου για τα αγροτικά οχήµατα, καθώς και αύξηση 
φόρου στους υψηλόµισθους αλλά και µείωση στους χαµηλόµισθους. 
 
Αύξηση δηµοσίων επενδύσεων στον αγροτικό τοµέα 
Το 2014 αναµένεται ο πενταπλασιασµός, σε σχέση µε το 2012, του προϋπολογισµού για τον αγροτικό 
τοµέα, προκειµένου χρηµατοδοτηθούν αρδευτικά έργα, προγράµµατα υποστήριξης της παραγωγής και 
προώθησης τυπικών τοπικών προϊόντων και η επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.  

3.Ευρωπαϊκή προοπτική 
 
Θετική η εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την χορήγηση του καθεστώτος υποψήφιας 
χώρας στην Αλβανία 
Σύµφωνα µε την Ετήσια Έκθεση Προόδου της Αλβανίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προτείνεται η 
χορήγηση του καθεστώτος υποψήφιας χώρας στην Αλβανία, άνευ όρων, µε το σκεπτικό ότι θα 
συνεχισθεί ο αγώνας ενάντια στο οργανωµένο έγκληµα και στη διαφθορά. Ο Πρέσβυς της ΕΕ τόνισε 
για την έναρξη των διαπραγµατεύσεων, ότι απαιτείται η ικανοποίηση κι άλλων παραµέτρων όπως η 
µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, το κράτος δικαίου και ο σεβασµός θεµελιωδών δικαιωµάτων.  
 
Ενδοιασµοί της Ολλανδίας για χορήγηση του καθεστώτος υποψήφιας χώρας στην Αλβανία 
Η Ολλανδία δεν έχει αποφασίσει ακόµη αν θα ψηφίσει υπέρ της χορήγησης του καθεστώτος 
υποψήφιας χώρας για ένταξη στην ΕΕ. Η απόφασή της θα στηριχθεί στην ενδελεχή µελέτη της Έκθεσης 
Προόδου της Επιτροπής από τα εµπλεκόµενα υπουργεία. 
 
Αντιδράσεις της Βρετανίας στην έκθεση της Ε.Ε για τη χορήγηση του καθεστώτος στην Αλβανία 
Σύµφωνα µε βρετανικά δηµοσιεύµατα, οι βρετανικοί φορείς που ασχολούνται µε την µετανάστευση, 
αλλά και βουλευτές φοβούνται µια νέα µαζική εισροή αλβανών µεταναστών προς τη Βρετανία µετά την 
ένταξή της στην Ε.Ε. 
 
Ψήφισµα για την χορήγηση καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ χώρας στην Αλβανία 
Ο εισηγητής της Επιτροπής Εξωτερικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Αλβανία, κ. Vuljanic, 
παρουσίασε ψήφισµα, µε το οποίο ζητείται από το Συµβούλιο Υπουργών της ΕΕ η χορήγηση του 
καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ χώρας στην Αλβανία.  

4 .∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις 
 
Επίσηµη επίσκεψη Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών κ. Ε. Βενιζέλου (14.10.2013) 
Ο Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών κ. Βενιζέλος πραγµατοποίησε 
επίσηµη επίσκεψη στα Τίρανα, όπου συναντήθηκε µε τον α/ΠΘ κ. Rama, τον Α/ ΥΠΕΞ κ. Bushati, τον 
Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας κ. Nishani, τον πρόεδρο της Βουλής κ. Meta, τον πρόεδρο του ∆Κ κ. Basha, 
τον Βουλευτή του ΚΕΑ∆ κ. Dule και τον Αρχιεπίσκοπο Τιράνων, ∆υρραχίου και πάσης Αλβανίας. Στο 
επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι διµερείς πολιτικές και οικονοµικές σχέσεις, ο αγωγός φυσικού 
αερίου ΤΑΡ, η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών και η προετοιµασία της επίσηµης επίσκεψης του 
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Προέδρου της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, το Νοέµβριο, στην Αλβανία. Συµφωνήθηκε η οριστικοποίηση 
του µνηµονίου συνεργασίας για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, η σύσταση κοινής επιτροπής για τα  
ελληνικά στρατιωτικά κοιµητήρια, η ενεργοποίηση διµερών επιτροπών για θέµατα κοινού 
ενδιαφέροντος, καθώς και η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών σύµφωνα µε το διεθνές  δίκαιο της 
θάλασσας και τις βέλτιστες πρακτικές. 
 
Επίσκεψη του Τούρκου ΥΠΕΞ κ. Davutoglu στα Τίρανα (5.10.2013) 
Κατά την επίσκεψη εργασίας του Τούρκου ΥΠΕΞ κ. Davutoglu στα Τίρανα, πραγµατοποίησε 
συναντήσεις µε τον α/ΠΘ κ. Rama, τον Α/ ΥΠΕΞ κ. Bushati, τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας κ. Nishani, 
τον πρόεδρο της Βουλής κ. Meta και µε τον πρόεδρο του ∆Κ κ. Basha. Συζητήθηκε η τοποθέτηση 
Συµβούλων από την Τουρκία στους τοµείς της ενέργειας, οικονοµίας, υγείας και δηµοσίου, ο 
σχεδιασµός συναντήσεων µεταξύ των δύο κυβερνητικών επιτελείων  για την εµβάθυνση των σχέσεων, 
καθώς και το πρόγραµµα στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών. Επίσης, ζητήθηκε η υποστήριξη 
της Τουρκίας, ώστε διακλάδωση του αγωγού TAP να περάσει στο Κόσσοβο. 
 
Επίσηµη επίσκεψη Ιταλίδας ΥΠΕΞ κας Bonino (8-9.10.2013) 
Η ΥΠΕΞ Ιταλίας κα E. Bonino πραγµατοποίησε επίσηµη επίσκεψη στα Τίρανα, όπου συναντήθηκε µε 
τον α/ΠΘ κ. Rama, τον Α/ ΥΠΕΞ κ. Bushati, τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας κ. Nishani, τον πρόεδρο της 
Βουλής κ. Meta και µε τον πρόεδρο του ∆Κ κ. Basha. Παρακολούθησε, ακόµη, Στρογγυλή Τράπεζα για 
τη Γυναικεία Επιχειρηµατικότητα. Συζητήθηκε η εµβάθυνση της διµερούς συνεργασίας, οι ιταλικές 
επενδύσεις στην Αλβανία, η συνεργασία στο πλαίσιο του αγωγού ΤΑΡ και η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση 
της Αλβανίας.  
 
Συµφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας ανάµεσα στην Αλβανία και την Ινδία 
Η κύρωση της συµφωνίας αποφυγής διπλής φορολογίας ανάµεσα στην Αλβανία και την Ινδία 
απέσπασε την έγκριση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Η συµφωνία, η οποία υπεγράφη στις 8 
Ιουλίου τ.έ., προβλέπει, εκτός άλλων, συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών για αποφυγή της 
φοροδιαφυγής. 
 
Συµφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας ανάµεσα στην Αλβανία και την Μ. Βρετανία 
Το Α/ Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε το σχέδιο νόµου για την κύρωση της συµφωνίας ανάµεσα στη 
∆ηµοκρατία της Αλβανίας και το Ηνωµένο Βασίλειο της Μ. Βρετανίας και Β. Ιρλανδίας για την αποφυγή 
διπλής φορολογίας και πρόληψη της φοροδιαφυγής (για φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου).    
 
Συµφωνία ανάµεσα σε Αλβανία και Κουβέιτ για τις εναέριες µεταφορές 
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή ενέκρινε την κύρωση της ∆ιακρατικής Συµφωνίας ανάµεσα στην Αλβανία 
και το Κουβέιτ για τις εναέριες µεταφορές και συντόµως αναµένεται η κύρωσή της από την Ολοµέλεια. 
 
Συνεργασία Ιταλίας – Αλβανίας για τα τελωνεία 
Ο Ιταλός Πρέσβυς και εκπρόσωποι των ιταλικών τελωνείων, σε συνάντησή τους µε τον Υπ. 
Οικονοµικής Ανάπτυξης, Arben Ahmetaj, µίλησαν για αυξηµένη συνεργασία και αναγκαία βήµατα για 
την πάταξη του λαθρεµπορίου και της διαφθοράς, όπως η δηµιουργία εξελιγµένου πληροφοριακού 
συστήµατος, για το οποίο η Ιταλική αντιπροσωπεία δήλωσε την ετοιµότητά της να βοηθήσει. 
 
Χρηµατοδότηση από το IFC για την αναβάθµιση του πληροφοριακού συστήµατος των 
τελωνείων  
Το International Finance Corporation, µέλος του Οµίλου της Παγκόσµιας Τράπεζας, ανέλαβε την 
χρηµατοδότηση του 60% του προγράµµατος αναβάθµισης του πληροφοριακού συστήµατος των 
τελωνείων «ASYCUDA» και την εναρµόνισή του µε το σύστηµα του Κοσσόβου. Το έργο αυτό 
εντάσσεται στη Συµφωνία Πλαίσιο ανάµεσα στην Αλβανία και το Κόσοβο για τη συνεργασία στη 
διευκόλυνση του εµπορίου. 
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Συµφωνίες για αναγνώριση κοινωνικής ασφάλισης  
Το Α/Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας έχει υπογράψει ήδη συµφωνία µε τις βελγικές αρχές για την 
αµοιβαία αναγνώριση των κοινωνικών ασφαλίσεων των πολιτών της µίας χώρας στην άλλη. Παρόµοια 
Συµφωνία αναµένεται να υπογραφεί και µε τον Καναδά, ενώ σε πρώιµο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία 
µε την Ιταλία και την Ελλάδα, όπου εργάζεται ο µεγαλύτερος αριθµός των αλβανών µεταναστών. 
 
Συµφωνία µε την USAID 
Η Α/Κυβέρνηση ενέκρινε συµφωνία µε τις ΗΠΑ για χρηµατοδότηση προγραµµάτων από την USAID για 
την ενίσχυση του κράτους δικαίου, την καλή διακυβέρνηση και τη δηµιουργία των κατάλληλων 
συνθηκών για οικονοµική ανάπτυξη.  
 
Συµφωνία στρατιωτικής οικονοµικής συνεργασίας µεταξύ Αλβανίας και Τουρκίας 
Εγκρίθηκε από την Α/Κυβέρνηση η συµφωνία στρατιωτικής οικονοµικής συνεργασίας µε την Τουρκία, 
στο πλαίσιο της οποίας η Τουρκία προσφέρει 1,13 εκατ. $ για την αγορά στρατιωτικού εξοπλισµού, 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων και συνεισφορά στον εκσυγχρονισµό του Αεροδροµίου της Κούτσοβας. 
 
Βοήθεια της Γαλλίας στον αγώνα κατά του οργανωµένου εγκλήµατος και του µαύρου χρήµατος 
Η Γαλλική Πρεσβεία στα Τίρανα ξεκίνησε εκπαιδευτικό πρόγραµµα 2 µηνών για την πάταξη του 
οργανωµένου εγκλήµατος και του ξεπλύµατος µαύρου χρήµατος στα Υπουργεία Εσωτερικών, 
∆ικαιοσύνης και Οικονοµικών. 
 
Τεχνική βοήθεια από το Ισραήλ για το πρόβληµα του νερού στην Αλβανία 
∆ιαβεβαίωση έλαβε η Α/Κυβέρνηση ότι το Ισραήλ θα προσφέρει τεχνική βοήθεια και υποστήριξη για το 
πρόβληµα του νερού στην Αλβανία, το οποίο αφορά όχι µόνο στο νερό της ύδρευσης, αλλά και στο 
νερό που προορίζεται για άρδευση, καθώς και στα ποτάµια και τις λίµνες. 
 
Αύξηση υποτροφιών για σπουδές στην Τουρκία 
Υπόσχεση για αύξηση του αριθµού των υποτροφιών για τους Αλβανούς που θέλουν να σπουδάσουν 
στην Τουρκία, υπεσχέθη ο Πρέσβυς της Τουρκίας στα Τίρανα. 
 
Γερµανική υποστήριξη στον αγροτικό τοµέα 
Σε συνάντηση που είχε ο Α/Υπ. Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και ∆ιαχείρισης Υδάτων, κ. E. Panariti 
µε τον Γερµανό Πρέσβυ στα Τίρανα, κ. H. Hoffmann και αντιπροσωπεία από την ένωση GIZ (German 
International Cooperation) εκφράστηκε το ενδιαφέρον των Γερµανών για επενδύσεις στον αγροτικό 
τοµέα. Από αλβανικής πλευράς, τονίσθηκε το ενδιαφέρον για δηµιουργία πρότυπων αγροκτηµάτων για 
καλλιέργεια φυτών και κτηνοτροφία. 
 
Πρόσκληση σε καναδικές εταιρείες για επενδύσεις στον αγροτικό τοµέα 
Κατά τη συνάντηση του Α/ Υπ. Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και ∆ιαχείρισης Υδάτων µε Καναδική 
αντιπροσωπεία, τονίσθηκε η ανάγκη επενδύσεων στον αγροτικό τοµέα, καθώς και η ανάγκη σύναψης 
σχετικών διµερών συµφωνιών. 
 
Χρηµατοδότηση 10,2 εκ. € σε ΜΚΟ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Το ανωτέρω ποσό αφορά στην περίοδο 2014 -2017 και για προγράµµατα σχετικά µε τις ευπαθείς 
κοινωνικές οµάδες της Αλβανίας. 
 
Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για Κοινές Περιβαλλοντολογικές ∆ράσεις σε λιµάνια της διασυνοριακής 
περιοχής 
Κοινές περιβαλλοντικές πρακτικές στο τρίγωνο Κέρκυρα – Ηγουµενίτσα – Άγ. Σαράντα προσπαθούν να 
υιοθετήσουν τα αντίστοιχα λιµεναρχεία, στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράµµατος. Έως το Φεβρουάριο 
του 2014, αναµένεται η ενίσχυση των µέτρων προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 
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5 .Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος 
 
Θετική η έκθεση του ΟΑΣΕ για τη διενέργεια των αλβανικών εκλογών της 23ης Ιουνίου τ.έ. 
Η έκθεση αναφέρει ότι οι εκλογές ήταν ανταγωνιστικές, µε ενεργή συµµετοχή πολιτών κατά την 
προεκλογική περίοδο και γνήσιο σεβασµό των θεµελιωδών ελευθεριών. Επισηµαίνει, βεβαίως, το 
τεταµένο κλίµα, καθώς και τη µη τήρηση κάποιων νοµικών προθεσµιών. 
 
Αναβολή 6 µηνών για τον Νόµο για τους ∆ηµοσίους Υπαλλήλους 
Η έναρξη ισχύος του νόµου για τους ∆ηµοσίους Υπαλλήλους αναβλήθηκε για 6 µήνες (1.4.2014 αντί 
1.10.2013), λόγω της µη ψήφισης, έως τώρα, των αναγκαίων εσωτερικών κανονισµών. 
 
Ο κ. Tony Blair σύµβουλος της Αλβανικής Κυβέρνησης 
Ο πρώην Πρωθυπουργός της Μ. Βρετανίας, κ. Tony Blair, είναι επισήµως σύµβουλος της 
Α/κυβέρνησης. Ο κ. Blair, σε συνεργασία µε την Παγκόσµια Τράπεζα, θα υποστηρίξει τη δηµιουργία της 
Ειδικής Μονάδας Κυβερνητικών Προτεραιοτήτων. Σύµφωνα µε τις δηλώσεις του Α/Πρωθυπουργού, ο κ. 
Blair διαθέτει τις υπηρεσίες του εθελοντικά. 
 
Η  κυβέρνηση επιδοτεί τις επιχειρήσεις για δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας 
Το πρόγραµµα αφορά µειώσεις στην κοινωνική ασφάλιση για τις επιχειρήσεις που θ’ απασχολούν 
ΑΜΕΑ, ροµά και άλλες κοινότητες. Επίσης, όποιος προµηθεύει µηχανήµατα για νέες ανάγκες 
παραγωγής θα επωφελείται µειωµένου ΦΠΑ. Υπό σκέψη βρίσκεται και η δηµιουργία επαγγελµατικής 
σχολής µόδας. 
 
Περίπου 11.000 εκκρεµείς υποθέσεις στο Ανώτατο δικαστήριο 
Η έλλειψη δικαστών έχει οδηγήσει στη συσσώρευση υποθέσεων στο Ανώτατο ∆ικαστήριο, οι οποίες 
δεν έχουν εξετασθεί ακόµη. 
 
539 αιτήσεις παραπόνων έχουν υποβληθεί για δικαστές 
Μετά από έρευνα, 25 αιτήσεις αφορούσαν ελαφρές παρατυπίες και οι 17 από αυτές αποδείχθηκαν, ενώ 
σε 9 περιπτώσεις υπήρχαν σοβαρές νοµικές παραβάσεις και θα ξεκινήσουν πειθαρχικές διαδικασίες. 
199 αιτήσεις ακόµη ερευνούνται.  
 
7.000 µη διεκπεραιωµένες υποθέσεις στο PRCA 
Στο Property Return and Compensation Agency στοιβάζονται οι αιτήσεις των πολιτών. Οι µη 
διεκπεραιωµένες φθάνουν τις 7.000 και µερικές χρονολογούνται από το 1995, παρόλο που ο νόµος 
ορίζει ότι πρέπει να έχουν απαντηθεί εντός τριµήνου.  
 
Υπό αναµόρφωση το Συµβούλιο ∆ιοίκησης της ∆ηµόσιας Αλβανικής Τηλεόρασης 
Η αναµόρφωση στη ∆ηµόσια Αλβανική Τηλεόραση ξεκινάει µε την κάλυψη 10 κενών θέσεων στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο, µέσα από διαδικασίες οι οποίες προβλέπουν την αξιολόγηση 40 
υποψηφιοτήτων. 
 
Υπό αξιολόγηση όλες οι δοµές πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
Θα αξιολογηθούν οι υποδοµές, η ποιότητα εκπαίδευσης, η διοίκηση, οι ξένες γλώσσες και τα 
βιογραφικά των εκπαιδευτών. Η διαδικασία αναµένεται να ξεκινήσει εντός του 2014 και θα οδηγήσει σε 
αναµόρφωση όλου του συστήµατος. 
 
Η Προϊσταµένη 
 
Παγώνα Λάρδα 
Σύµβουλος ΟΕΥ Α΄ 


