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1. Επιτειρημαηική δραζηηριόηηηα 

1.1. Ελέξγεηα 

Έγθξηζε εθρώξεζεο δηθαησκάησλ ηξηώλ κηθξώλ ηνπηθώλ Τ/Η ζηαζκώλ 

Δλέθξηλε ηε ρνξήγεζε κε ην θαζεζηψο εθρψξεζεο δηθαησκάησλ ηχπνπ ΒΟΣ 

(θαηαζθεπή, δηαρείξηζε, κεηαθνξά), ηξηψλ κηθξψλ ηνπηθψλ Τ/Ζ ζηαζκψλ (Ventresh,  

Bigas&Veleshnje θαη  Priska 1 θαη 2), ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην ηεο 23
εο

 Ηαλνπαξίνπ η.ε. 

 

Δάλεην ύςνπο 1 εθ. δνι. ΗΠΑ δεηά ε Sky Petroleum 

Ζ Sky Petroleum αλαθνίλσζε ηε δεχηεξε εβδνκάδα Ηαλνπαξίνπ η.ε., ηελ πξφζεζε λα 

δαλεηζηεί έλα εθ. δνι. ΖΠΑ, γηα λα ρξεκαηνδνηήζεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηεο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Αιβαλία.  

 

Απνεπέλδπζε ζηελ Αιβαλία 

Αλαθιήζεθε ζηηο 21 Ηαλνπαξίνπ, ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο δηαλνκήο ειεθηξηθήο 

Δλέξγεηαο CEZ, ηζερηθψλ ζπκθεξφλησλ, κεηά απφ απφθαζε ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο 

Δλέξγεηαο ηεο Αιβαλίαο, έπεηηα απφ δηακάρε ελφο έηνπο ε νπνία αθνξνχζε αλεμφθιεηα 

ηηκνιφγηα απφ θξαηηθέο επηρεηξήζεηο θαη επηρεηξήζεηο θνηλήο σθειείαο ηεο Αιβαλίαο,  

αιιά θαη κή θαηαβνιή θφξσλ εθ κέξνπο ηεο ηζερηθήο εηαηξείαο. χκθσλα κε 

αλαθνίλσζε ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ηεο CEZ ζηελ Πξάγα, ε απφθαζε απηή κπνξεί λα 

θνζηίζεη € 200 εθ. ζηελ ηζερηθή εηαηξεία ε νπνία εμαγφξαζε ηνλ ηνκέα δηαλνκήο ηεο 

θξαηηθήο επηρείξεζεο ειεθηξηζκνχ ηεο Αιβαλίαο, αληί € 102 εθ. ην 2009, κε επηπιένλ 

ππφζρεζε επέλδπζεο € 90-100 εθ. ζε έξγα επηζθεπψλ θαη επέθηαζεο ηνπ δηθηχνπ 

δηαλνκήο. χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ηεο Αιβαλίαο θ. 

Ρίληβαλ Μπφληε, ζηηο 12 Ηαλνπαξίνπ η.ε., «ε Αιβαλία δελ κπνξεί λα ζπζηάζεη ηα 

ζπκθέξνληα ησλ πνιηηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ζεκαληηθψλ επελδπηψλ».  

 

ε πξνβιήκαηα ηεο CEZ νθείιεηαη ε αλάθιεζε ηεο αδείαο  

Απνηέιεζκα ηεο θαθήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξείαο, ε νπνία επήιζε σο 

απνηέιεζκα πνιηηηθψλ απνθάζεσλ ήηαλ ε πξφζθαηε απνηπρία ζηελ αιβαληθή αγνξά, 

ηεο εηαηξείαο ηζερηθψλ ζπκθεξφλησλ CEZ, ζχκθσλα κε δήισζε ηνπ αξκφδηνπ 

εθπξνζψπνπ ηνπ ΓΝΣ, θ. Ilahi ζε ζρεηηθή εξψηεζε ζε ζπλέληεπμε ηνπ ζηηο 27 

Ηαλνπαξίνπ η.ε. 

 

Η ηνπξθηθή KURUM ληθήηξηα ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηνπο 4 Τ/Η ζηαζκνύο 

Δλεθξίζε ζηηο 9 Ηαλνπαξίνπ η.ε., ε απφθαζε αλαθήξπμεο σο πιεηνδφηξηαο ηεο εηαηξείαο 

ηνπξθηθψλ ζπκθεξφλησλ KURUM, ζηνλ Γεκφζην Γηεζλή Γηαγσληζκφ γηα ηελ 

απνθξαηηθνπνίεζε ησλ ηεζζάξσλ Τ/Ζ ζηαζκψλ «Bistrica 1 θαη 2», «Ulez» θαη 

«Shkopet», ζπλνιηθήο ηζρχνο 400 ΜWh εηεζίσο, ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θχθινο 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ     
Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2013 

 
Επισκόπηση οικονομικών ειδήσεων από τον αλβανικό τύπο 

 
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Τιράνων 
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εξγαζηψλ αλέξρεηαη ζηα €20 εθ., πεξίπνπ. Ζ ζπλνιηθή πξνζθνξά αλέξρεηαη ζηελ ηηκή 

ησλ € 109,5 εθ. (€52 εθ. γηα ηε Bistrica 1 θαη 2, ζην λνκφ Γειβίλνπ θαη €57 γηα ηα δχν 

ππφινηπα επί ηνπ πνηακνχ Μαη ζηε Βφξεηα Αιβαλία) απφ ηελ νπνία ε θπβέξλεζε ζα 

αθαηξέζεη ην πνζφ πνπ νθείιεη ε εηαηξεία ζε ΦΠΑ. Δθ’ φζνλ ε δηαδηθαζία νινθιεξσζεί, 

κε ηελ θαηάζεζε ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο πνπ απαηηείηαη, ζα πξφθεηηαη γηα ηε κφλε 

επηηπρεκέλε ηδησηηθνπνίεζε ζηελ Αιβαλία, ην 2012. Ζ  Kurum ζρεδηάδεη λα απμήζεη ηελ 

παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ησλ ηεζζάξσλ ζηαζκψλ θαηά 20%. θνπφο ηεο εμαγνξάο είλαη ε 

ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη παξαγσγηθφηεηαο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ ηεο 

Kurum νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Αιβαλία ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

εμφξπμεο ζηδεξνρξσκίνπ, ζχκθσλα κε δήισζε ηνπ θ. Εέθη Κάγηα ζηηο 10 Ηαλνπαξίνπ 

η.ε.. Ωζηφζν, ζχκθσλα κε δήισζε ζηηο 1 Φεβξνπαξίνπ η.ε., ηνπ βνπιεπηή ηνπ 

νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο, θ. Δληνπάξλη άιζη, ε πψιεζε ησλ ηεζζάξσλ Τ/Ζ απνηειεί 

πξάμε δηαθζνξάο.  

 

Απνηπρία ηδησηηθνπνίεζεο Albpetrol 

Σελ θξαηηθή εηαηξεία πεηξειαίνπ Albpetrol, πξνζθέξζεθε λα αγνξάζεη ν φκηινο 

ηνπξθηθψλ ζπκθεξφλησλ Kurum, σζηφζν ν ζρεηηθφο δηαγσληζκφο αθπξψζεθε ιφγσ 

ηερληθψλ πξνβιεκάησλ ζηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. Δπίζεο, ε εηαηξεία Vetro 

αιβαλνακεξηθαληθψλ ζπκθεξφλησλ, ε νπνία αλαδείρζεθε πιεηνδφηξηα γηα ηελ αγνξά ηεο 

Albpetrol, έραζε  δεχηεξε επίζεκε πξνζεζκία γηα θαηάζεζε ηεο εγγχεζεο, γηα ηελ αγνξά 

ηεο εηαηξείαο έλαληη 850 εθ. Δπξψ. 

 

ΣΑΡ, ζπκθσλία θαηά ην Παγθόζκηνπ Οηθνλνκηθνύ Φόξνπκ ηνπ Νηαβόο 

χκθσλα κε ηνλ αιβαληθφ Σχπν, νη Τπνπξγνί ηεο Ηηαιίαο, ηεο Διιάδαο θαη ηεο Διβεηίαο 

επηβεβαίσζαλ ην ελδηαθέξσλ ησλ ρσξψλ ηνπο γηα ηνλ αγσγφ θπζηθνχ αεξίνπ ΣΑΡ ζην 

Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ ηνπ Νηαβφο, φπνπ ζπκκεηείραλ θαη εθπξφζσπνη ηνπ 

ΣΑΡ. ηηο 2 Φεβξνπαξίνπ 2013 ε αιβαληθή θπβέξλεζε αλαθνίλσζε φηη ζηηο 13 

Φεβξνπαξίνπ 2013 ζα ππνγξάςεη καδί κε ηελ Ηηαιία θαη ηελ Διιάδα, ηελ ζπκθσλία γηα 

ηνλ αγσγφ θπζηθνχ αεξίνπ ΣΑΡ.  

 

1.2. Σειεπηθνηλσλίεο 

Πξνζθνξά ππεξεζηώλ  3G από Eagle Mobile 

Ζ εηαηξεία θηλεηήο ηειεθσλίαο Albanian Eagle Mobile, ηνπξθηθψλ ζπκθεξφλησλ, 

αλαθνίλσζε ζηηο 14 Ηαλνπαξίνπ η.ε., φηη ζα μεθηλήζεη ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ  3G 

εληφο ηνπ Ηαλνπαξίνπ 2013. χκθσλα κε ηελ αιβαληθή Αξρή Ζιεθηξνληθψλ θαη 

Σαρπδξνκηθψλ Δπηθνηλσληψλ (ΑΚΔΡ), ε Eagle Mobile κε 1,1 εθ. ζπλδξνκεηέο, 

βξίζθεηαη ζηελ ηξίηε ζέζε, απφ άπνςε αξηζκνχ ζπλδξνκψλ, ελψ πξψηε είλαη ε AMC κε 

1,9 εθ. ζπλδξνκεηέο θαη δεχηεξε ε Vodafone κε 1,8 εθ.. Οη AMC θαη Vodafone 

παξέρνπλ εδψ θαη αξθεηφ θαηξφ ππεξεζίεο 3G ζηελ αιβαληθή αγνξά. 

 

Εγθαίληα «έμππλνπ θαηαζηήκαηνο» ζηελ Αιβαλία  

Σν πξψην «έμππλν θαηάζηεκα», 300 η.κ,  εγθαηλίαζε ε Vodafone Αιβαλίαο, ζηα Σίξαλα, 

ζηηο 21 Ηαλνπαξίνπ η.ε., «ζρεδηαζκέλν γηα ηηο αλάγθεο ησλ αιβαλψλ θαηαλαισηψλ», 

πξνβάιινληαο έηζη ην «λέν φξακα ιηαληθήο» ηεο εηαηξείαο, ζηελ αιβαληθή αγνξά, φπσο 
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επεζήκαλε ν εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο θ. Θεφδσξνο Παππάο, ν νπνίνο ηφληζε φηη ε 

Αιβαλία είλαη απφ ηηο πξψηεο ρψξεο φπνπ εγθαηληάζηεθαλ ηέηνηα θαηαζηήκαηα.  

 

1.3. Μεηαθνξέο 

Εθπόλεζε κειέηεο ζθνπηκόηεηαο γηα ην ηξάκ ησλ Σηξάλσλ 

Ξεθίλεζε ε εθπφλεζε κειέηεο ζθνπηκφηεηαο γηα ην ηξάκ ησλ Σηξάλσλ, ζχκθσλα κε 

αλαθνίλσζε ηεο εηαηξείαο Egis, γαιιηθψλ ζπκθεξφλησλ, ζηηο 14 Ηαλνπαξίνπ η.ε.  

 

Αλαγλώξηζε αδεηώλ νδήγεζεο πνπ έρνπλ ρνξεγήζεη άιιεο ρώξεο 

Σελ αλαγλψξηζε ησλ αδεηψλ νδήγεζεο νη νπνίεο έρνπλ ρνξεγεζεί ζε αιβαλνχο πνιίηεο, 

απφ άιιεο ρψξεο, φπσο Διιάδα, Ηηαιία θ.ά. δήηεζε ν Πξσζππνπξγφο ηεο Αιβαλίαο θ. 

αιί Μπεξίζα, ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην ηεο 23
εο

 Ηαλνπαξίνπ η.ε.. 

 

πκθσλία κε Ειιάδα, ακνηβαίαο αλαγλώξηζεο αδεηώλ νδήγεζεο 

Ο  ΤΠΔΞ ηεο Αιβαλίαο θ. Παλαξίηη ζε ζπλέληεπμε ηνπ ζηηο 22 Ηαλνπαξίνπ, ζην θαλάιη 

Ora News,  δήισζε φηη επηδηψθεηαη λα ππνγξαθεί κε ηελ Διιάδα πκθσλία ακνηβαίαο 

αλαγλψξηζεο ησλ αδεηψλ νδήγεζεο.  

 

1.4. Σνκέαο εμόξπμεο 

Ξεθηλάεη ηηο εξγαζίεο ε Tirex 

Οινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο φισλ ησλ απαξαίηεησλ έγγξαθσλ θαη αδεηψλ 

εθκεηάιιεπζεο ζηελ Tirex, ψζηε λα μεθηλήζεη ηηο δηαδηθαζίεο εμφξπμεο ζηελ Αιβαλία.  

 

1.5. Σξαπεδηθόο Σνκέαο 

Δεκνπξαζία νκνιόγσλ δηεηνύο σξίκαλζεο 

Σελ δεκνπξαζία ζηηο 17 Ηαλνπαξίνπ η.ε., νκνιφγσλ δηεηνχο σξίκαλζεο ζπλνιηθήο αμίαο 

EUR 28.7mn αλαθνίλσζε ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αιβαλίαο ζηηο 14 Ηαλνπαξίνπ η.ε. 

 

Δεκνπξαζία T-Bills 

Σελ δεκνπξαζία ζηηο 12 Φεβξνπαξίνπ η.ε., Σ-Bills ζπλνιηθήο αμίαο 119,5 εθ. Δπξψ 

αλαθνίλσζε ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αιβαλίαο. 

 

Ιθαλνπνηεηηθό ην Σξαπεδηθό ζύζηεκα ηεο Αιβαλίαο , ζύκθσλα κε ην ΔΝΣ. 

χκθσλα κε ηνλ αξκφδην εθπξφζσπν ηνπ ΓΝΣ θ. Ilahi, «ε θαηάζηαζε ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζηελ Αιβαλία είλαη θαιχηεξε απ’ φ,ηη ζηελ Δπξψπε» φπσο δήισζε ζε  

εξψηεζε γηα ηελ αχμεζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ ζηελ Αιβαλία, ζε 

ζπλέληεπμε ηνπ ζηε «θσλή ηεο Ακεξηθήο» ζηηο 27 Ηαλνπαξίνπ η.ε.  
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Ο νίθνο  Fitch αμηνινγεί ζην B+,ηελ ProCredit Bank Albania 

Σελ αμηνιφγεζε σο Β+ ηεο ProCredit Bank Albania αλαθνίλσζε ν Γηεζλήο νίθνο 

αμηνιφγεζεο Fitch ζηηο 30 Ηαλνπαξίνπ 2013.  

1.6 . Εθζέζεηο θαη ινηπέο εθδειώζεηο 

2ε Δηεζλήο Έθζεζε Constructions Albania – Ndertime 2013 

H εηαηξία NEW GENESIS δηνξγαλψλεη γηα δεχηεξε ζπλερή ρξνληά ηελ εθζεζε 

CONSTRUCTIONS ALBANIA – NDERTIME 2013 (www.kataskeves.com.gr), ε νπνία 

ζα πξαγκαηνπνηεζεί απν 28-30 Μαξηίνπ 2013 ζην πλεδξηαθφ Κέληξν ησλ Σηξάλσλ. 

θνπφο ηεο έθζεζεο είλαη ε νινθιεξσκέλε ελεκέξσζε ησλ επαγγεικαηηψλ θαη ηνπ 

θνηλνχ πνπ επηζθέπηνληαη ηελ έθζεζε γηα ηα λέα πξάζηλα πξντφληα, ηηο ηερλνινγηθέο 

εμειίμεηο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηνλ ηνκέα ησλ Καηαζθεπψλ θαη ηεο 

Πξάζηλεο Γφκεζεο, θαζψο ε έθζεζε απνηειεί ηελ κνλαδηθή ζηνρεπκέλε έθζεζε ηνπ 

Καηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Αιβαλία. 

Οη Αιβαληθνί Φνξείο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ν Αιβαληθφο χλδεζκνο Δλέξγεηαο, ν 

χλδεζκνο Καηαζθεπαζηψλ Αιβαλίαο, ν χλδεζκνο Αξρηηεθηφλσλ Αιβαλίαο, ν 

χλδεζκνο πκβνχισλ Μεραληθψλ Αιβαλίαο, θαζψο θαη πνιινί αθφκε δεκφζηνη θνξείο, 

ππνδέρνληαη θαη ππνζηεξίδνπλ κε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ηελ Έθζεζε 

“CONSTRUCTIONS – NDERTIME 2013”. 

Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε ηελ Πέκπηε ζηηο 28 Μαξηίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

εμεηδηθεπκέλε Ζκεξίδα κε ζέκα «Μεγάια Έξγα Τπνδνκήο- Δλέξγεηα» (Infrastructures – 

Energy) ζηνλ ζπλεδξηαθφ ρψξν ηνπ Δθζεζηαθνχ Κέληξνπ, κε νκηιεηέο εθιεθηνχο 

επηζηήκνλεο θαη επαγγεικαηίεο απφ εηαηξείεο θνινζζνχο απφ Διιάδα θαη Αιβαλία νη 

νπνίνη ζα θαηαζέζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ζε ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο 

θαη εθαξκνγέο ζηνλ ηνκέα ησλ έξγσλ ππνδνκήο θαη ελέξγεηαο. 

 

Παξνπζίαζε ειιεληθήο γαζηξνλνκίαο ζηα Σίξαλα 

“Sundays of Greek Buffet” 

Με πξσηνβνπιία ηνπ Γξαθείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Διιεληθήο 

Πξεζβείαο ζηα Σίξαλα, ην θαζηεξσκέλν brunch ηνπ μελνδνρείνπ Sheraton, γηα ηξεηο 

ζπλερφκελεο Κπξηαθέο, ζπγθεθξηκέλα 24 Μαξηίνπ, 31 Μαξηίνπ θαη 7 Απξηιίνπ η.ε., ζα 

είλαη αθηεξσκέλν ζηελ Διιεληθή Κνπδίλα, κε δηαθνξεηηθφ θάζε θνξά κελνχ.  

Σν κπνπθέ ηνπ Sheraton, ζα ζπκπεξηιακβάλεη παξαδνζηαθά πηάηα απφ δηάθνξεο 

πεξηνρέο ηεο Διιάδαο πνπ ζα πξνεηνηκάζεη, κε ηδηαίηεξε επηκέιεηα, ν ζεθ ηνπ 

μελνδνρείνπ θαη ε νκάδα ηνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ειιεληθά πξντφληα θαη πξψηεο χιεο, ηα 

νπνία είλαη δηαζέζηκα ζηελ Αιβαληθή αγνξά.  

Οη επηζθέπηεο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνιαχζνπλ ην θαγεηφ ηνπο, κε ηε ζπλνδεία 

επψλπκσλ ειιεληθψλ θξαζηψλ, «Σζάληαιε» θαη «Γεξνβαζηιείνπ», πνπ ζα πξνζθεξζνχλ 

δσξεάλ απφ ηελ Διιεληθή Πξεζβεία θαη ην Γξαθείν Ο.Δ.Τ. ζηα Σίξαλα, κε ηελ επγεληθή 

ππνζηήξημε ησλ ρνξεγψλ TIRANA BANK, AGNA GROUP, ΚΣΖΜΑ 

ΓΔΡΟΒΑΗΛΔΗΟΤ θαη VILLA ALEXANDER. 

 

Γεληθή Έθζεζε «Ηκέξα Καινθαηξηνύ 2013» 

Ζ 16ε Γεληθή Έθζεζε «Ζκέξα Καινθαηξηνχ 2013», ε νπνία δηνξγαλψλεηαη απφ ην 

Δκπνξηθφ θαη  Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Δικπαζάλ, ηνλ Γήκν Δικπαζάλ θαη ηελ 

http://www.kataskeves.com.gr/
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εηαηξεία Albexpo Group, πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ην δηάζηεκα 12-14 Μαξηίνπ 

2013, ζην Αζιεηηθφ Κέληξν «Tomorr Sinan».   

 

4o Παξεπμείλην Επηρεηξεκαηηθό Φόξνπκ (Θεζζαινλίθε, 28.3.2013) 

ην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθήο 

εμσζηξέθεηαο ν ΔΒ, ην Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο ν 

χλδεζκνο Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο, ν χλδεζκνο Δμαγσγέσλ Βνξείνπ Διιάδνο, 

κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

δηνξγαλψλνπλ ην 4o Παξεπμείλην Δπηρεηξεκαηηθφ Φφξνπκ ζηε Θεζζαινλίθε, ηελ 

Πέκπηε 28 Μαξηίνπ θαη ηελ Παξαζθεπή 29 Μαξηίνπ 2013. Ζ εθδήισζε είλαη ζε 

ζπλέρεηα ηνπ αληίζηνηρνπ Φφξνπκ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε επηηπρία ηνλ Φεβξνπάξην 

2012 θαη έρεη ζηφρν λα ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ηεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ειιεληθψλ εηαηξηψλ ζηηο αγνξέο ηνπ Παξεπμείληνπ ηφμνπ, κία κεγάιε γεσγξαθηθή 

πεξηνρή κε επθαηξίεο θαη δπλαηφηεηεο. 

Ζ εθδήισζε απεπζχλεηαη θπξίσο ζε εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο θιάδνπο 

δνκηθψλ πιηθψλ-θαηαζθεπψλ, ελέξγεηαο (θιηκαηηζκφο, ζέξκαλζε, αλαλεψζηκεο), 

ηξνθίκσλ-πνηψλ, ρεκηθψλ-θαξκαθεπηηθψλ-θαιιπληηθψλ-πγείαο, ράξηνπ-πιαζηηθψλ-

ζπζθεπαζηψλ, ηνπξηζκνχ, αγνξάο αθηλήησλ. Θα πξνζθιεζνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ 40 

επηιεγκέλεο επηρεηξήζεηο απφ Ρσζία, Σνπξθία, Οπθξαλία, Αδεξκπατηδάλ, Ρνπκαλία, 

Βνπιγαξία, εξβία, Αιβαλία, πΓΓΜ, Γεσξγία νη νπνίεο είλαη εηαηξείεο εηζαγσγήο, 

δηαλνκήο θαη εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ απηψλ ζηηο ηνπηθέο αγνξέο ή αλαδεηνχλ 

ζπκπξάμεηο θαη ζπλεξγαζίεο. Οη ειιεληθέο εηαηξίεο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζα έρνπλ 

αηνκηθφ πξφγξακκα πξνθαζνξηζκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαληήζεσλ κε ηηο μέλεο 

εηαηξίεο (10-15 θαηά κέζν φξν) χζηεξα απφ επεμεξγαζία ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηεο 

δήηεζεο θαη κε βάζε ην επηρεηξεκαηηθφ ελδηαθέξνλ θάζε εηαηξίαο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο, πξνβιέπεηαη λα γίλνπλ παξνπζηάζεηο απφ Έιιελεο 

πκβνχινπο ΟΔΤ γηα ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Αιβαλία, 

πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ νη ειιεληθέο εηαηξίεο γηα ηηο επθαηξίεο θαη δπλαηφηεηεο 

εηζφδνπ ή επέθηαζεο ζηηο αγνξέο απηέο. 

 

Greek Exports Forum 2013 (Αζήλα, 29-30.3.2013) 

Ζ Έλσζε Γηπισκαηηθψλ Τπαιιήισλ Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ (ΔΝΓΤ 

ΟΔΤ) θαη ε Ethos Media AE, δηνξγαλψλνπλ δηήκεξν ζπλέδξην αθηεξσκέλν ζηηο 

εμαγσγέο, κε ηίηιν «Greek Exports Forum 2013», ζηηο 29 θαη 30 Μαξηίνπ 2013, ζην 

μελνδνρείν Athenaeum Intercontinental. 

Ζ δνκή ηνπ ζπλεδξίνπ, ην νπνίν έρεη ηεζεί ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΤΠΔΞ, πεξηιακβάλεη ην 

θπξίσο ζπλέδξην, εηδηθή δξάζε (επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο Διιήλσλ εμαγσγέσλ κε 

εηζαγσγείο απφ επηπιεγκέλεο ρψξεο), εηδηθά εξγαζηήξηα, παξνπζηάζεηο εηαηξεηψλ θαη 

εηδηθή εθδήισζε απνλνκήο 10 εμαγσγηθψλ βξαβείσλ. Σν θεληξηθφ βξαβείν έρεη 

πξνζθιεζεί λα απνλείκεη ν Πξσζππνπξγφο ηεο ρψξαο. 

1.7 . Άιιεο εηδήζεηο επηρεηξεκαηηθνύ ελδηαθέξνληνο 

Παξαγσγή ράιπβα κε θνύξλν ειεθηξηθνύ ηόμνπ 

Σελ παξαγσγή ράιπβα κε θνχξλν ειεθηξηθνχ ηφμνπ γηα ηελ ηήμε ζξαπζκάησλ ζηδήξνπ,  

ζην ραιπβνπξγείν ηνπ Δικπαζάλ, αλαθνίλσζε ε εηαηξεία ηνπξθηθψλ ζπκθεξφλησλ 
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Kurum. Ζ παξαγσγή αλήιζε ζε 500 ηφλνπο ην 2012 θαη πξνβιέπεηαη λα αλέιζεη ζηνπο  

600 ηφλνπο ην 2013, ζχκθσλα κε ηνλ θ. Zeki Kaya, δηεπζπληή ηεο Kurum Αιβαλίαο, ζε 

ζπλέληεπμή ηνπ ζηηο 10 Ηαλνπαξίνπ η.ε. ν νπνίνο επεζήκαλε φηη "πξάζηλε ελέξγεηα ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαγσγή ράιπβα είλαη κηα θαιή βηνκεραληθή ελνπνίεζε γηα ηε 

δεκηνπξγία κηαο αληαγσληζηηθήο πεξηθεξεηαθήο βηνκεραλίαο ζηδήξνπ θαη ράιπβα». Ζ 

Kurum απφ ηo 2004 έρεη ζηξαθεί ζηελ έξεπλα εθκεηάιιεπζεο ελαιιαθηηθψλ πεγψλ 

Δλέξγεηαο, ιφγσ ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ δηθηχνπ παξνρήο ειεθηξηθήο Δλέξγεηαο ζηελ 

Αιβαλία.  

 

Πξνζθπγή ζην Δηεζλή Δηαηηεζία ηεο CEZ 

Σελ πξνζθπγή ζηε Γηεζλή Γηαηηεζία θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ξήηξαο ηνπ  «βνεζεηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο» εγγχεζεο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, χςνπο € 60 εθ. αλαθνίλσζε ε θα 

Pulpanova, εθπξφζσπνο Σχπνπ ηεο CEZ ζηελ Πξάγα, ζηηο 12 Ηαλνπαξίνπ η.ε., 

 

Πηώζε ηεο κεηνρήο ηεο CEZ 

Πηψζε θαηά 0,9% θαηέγξαςε ε κεηνρή ηεο CEZ, ζε 641,7 θνξψλεο ζηηο 12 Ηαλνπαξίνπ 

η.ε. γεγνλφο πνπ αληηζηνηρεί ζε κέζε πηψζε 5,8% ην 2012. Ζ εηαηξεία ζρεδηάδεη λα 

δηαζέζεη ην 76% ησλ κεηνρψλ ηεο CEZ Αιβαλίαο, ζε εηαηξεία δηαλνκήο ειεθηξηθήο 

Δλέξγεηαο, αγγιηθψλ ζπκθεξφλησλ.  

 

Πίζησζε γηα ρξεκαηνδόηεζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 

χκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε, πίζησζε χςνπο ελφο εθ. Δπξψ, έιαβε απφ ηελ EBRD 

ν Αιβαληθφο Οξγαληζκφο Landlease, γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ.  

 

Εμαγνξά EUROMAX θαη Albanian Chrome 

Σελ εηαηξεία αιπζίδαο supermarket EUROMAX θαη ηελ  Albanian Chrome, εμαγφξαζε 

ε εηαηξεία Balfin, ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ζηηο 28 Ηαλνπαξίνπ η.ε. 

 

H Intra πιεηνδόηξηα γηα e-vote 

Ζ ηζπαληθή εηαηξεία Intra αλαδείρζεθε πιεηνδφηξηα ζηε πξνθαηαξθηηθή θάζε ηνπ   

Γηεζλνχο Γηαγσληζκνχ γηα ην αιβαληθφ ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο (e-vote) 

 

Δπζθνιίεο ησλ ακεξηθαληθώλ εηαηξεηώλ ζηελ Αιβαλία 

Οη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ακεξηθαληθέο επηρεηξήζεηο ιφγσ ησλ αιιεπάιιεισλ 

εθνξηαθψλ ειέγρσλ, ηεο έιιεηςεο δηαθάλεηαο ζηελ θαηάξηηζε ηνπ λένπ λφκνπ γηα ην 

ΦΠΑ, ηεο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο θ.ά., θαηεγξάθεζαλ ζε ζπλάληεζε ζηηο 1 Φεβξνπαξίνπ 

η.ε., εθπξνζψπσλ ηνπ Ακεξηθαληθνχ Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ ζηελ Αιβαλία, κε ηνλ  

Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θ. Ridvan Bode θαη ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο Δθνξίαο θ. Gazmir 

Spahija. 

 

Καηάρξεζε ε πξόζιεςε ηεο Patton Boggs, ζύκθσλα κε ην Κ 

Γηα θαηάρξεζε ηνπ ρξεκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ, θαηεγφξεζε ην νζηαιηζηηθφ θφκκα ηνλ 

Πξσζππνπξγφ θ. αιί Μπεξίζα, ζρεηηθά κε ηελ πξφζιεςε ηεο εηαηξείαο Γεκνζίσλ 

ρέζεσλ Patton Boggs, γηα ηε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηεο ρψξαο, ζηηο ΖΠΑ.  
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Πηώζε ηεο Δηεζλνύο Αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο Αιβαλίαο  

χκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζηηο 11 Ηαλνπαξίνπ η.ε. ε Αιβαλία ππνρψξεζε ζηε 

ζρεηηθή «Παγθφζκηα Καηάηαμε Οηθνλνκηθήο Διεπζέξηαο»  ελψ ππνρψξεζε θαη ζηελ 102 

ζέζε ζηελ θαηάηαμε ηεο «Παγθφζκηαο Διεπζεξίαο ηνπ Σχπνπ, ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε 

ζηηο 28 Ηαλνπαξίνπ η.ε. 

 

Πξνζθπγή 400 αιβαλώλ πξώελ ηδηνθηεηώλ ζην Δηθαζηήξην ηνπ ηξαζβνύξγνπ  

χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηελ Σξίηε εβδνκάδα Ηαλνπαξίνπ, πεξίπνπ 400 αιβαλνί 

πξψελ ηδηνθηήηεο, έρνπλ πξνζθχγεη ζην Γηεζλέο Γηθαζηήξην ηνπ ηξαζβνχξγνπ, 

δεηψληαο απνδεκίσζε γηα ηηο πεξηνπζίεο πνπ ηνπο είρε θαηαζρέζεη ην θνκκνπληζηηθφ 

θαζεζηψο ζηελ Αιβαλία θαη γηα ηηο νπνίεο δελ ηνπο έρεη απνδεκηψζεη ην αιβαληθφ 

θξάηνο. Σν δηθαζηήξην, ηνπ νπνίνπ νη απνθάζεηο ζην παξειζφλ ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο 

πιεηνςεθία δηθαίσζαλ ηνπο πξψελ ηδηνθηήηεο, εμεηάδεη πεξίπνπ 250 θαθέινπο, ελψ ηνπο 

ππφινηπνπο ζα ηνπο εμεηάζεη ηα επφκελα ρξφληα. ηηο απνθάζεηο απηέο, ην Γηθαζηήξην 

δεηά απφ ην αιβαληθφ θξάηνο λα απνδεκηψζεη ηνπο πξψελ ηδηνθηήηεο κε ηηο ζεκεξηλέο 

ηηκέο αγνξάο.  

 

Άλζεζε ηεο ηνθνγιπθίαο ζηελ Αιβαλία 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε, ε έιιεηςε ξεπζηνχ ρξήκαηνο θαη νη επηπξφζζεηνη φξνη πνπ ζέηνπλ 

νη ηξάπεδεο πξνθεηκέλνπ λα  δψζνπλ δάλεηα ζε επηρεηξήζεηο, επλνεί ηελ ηνθνγιπθία,  έλα 

θαηλφκελν, ην νπνίν νδήγεζε ηε ρψξα ζηηο ηαξαρέο ηνπ 1997, ζχκθσλα κε 

δεκνζηεχκαηα ζηηο 1 Φεβξνπαξίνπ η.ε. 

 

Έιιελεο θαη Ιηαινί κεηαλάζηεο ζηελ Αιβαλία  

χκθσλα κε δεκνζηέπκαηα ζηηο 28 Ηαλνπαξίνπ η.ε.,  ηα νπνία επηθαινχληαη ζηνηρεία ηεο 

Δζληθήο Τπεξεζίαο Απαζρφιεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ 

παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ αξηζκνχ Ηηαιψλ θαη Διιήλσλ πνιηηψλ πνπ έρνπλ απνθηήζεη 

άδεηα εξγαζίαο γηα ην 2013. χκθσλα κε ηελ Δζληθή Τπεξεζία Απαζρφιεζεο, ην 2012 

απέθηεζαλ άδεηα εξγαζίαο ζηελ Αιβαλία 372 Ηηαινί θαη 388 Έιιελεο πνιίηεο. 

 

Μλεκόλην πλεξγαζίαο κε ΗΠΑ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ εγθιήκαηνο 

Μλεκφλην πλεξγαζίαο γηα ηε Γηαρείξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ θαηάζρνπλ 

νη αξρέο απφ εγθιεκαηηθέο νξγαλψζεηο, ππεγξάθε ζηηο 9 Ηαλνπαξίνπ η.ε. κεηαμχ 

Αιβαλίαο θαη ΖΠΑ 

 

Επελδύζεηο 1,5 δηζ. € ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα 

Όπσο δήισζε ν Τπνπξγφο Γεσξγίαο θ. Genc Ruli, ζε ζπλέδξην κε ηίηιν «Partners for 

change in rural zones: empowerment of citizens for development through participation», 

πνπ έιαβε ρψξα ζηηο 22.1.2013, ηελ ηειεπηαία 8εηία πξαγκαηνπνηήζεθαλ επελδχζεηο 

χςνπο 1,5 δηζ. € ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. Ο θ. Τπνπξγφο δήισζε, επίζεο, φηη ε 

θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ζα ζπλερίζεη λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ αλάπηπμε ησλ 

ππνδνκψλ θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα, ελψ ν θ. Francois Begeot, 

εθπξφζσπνο ηεο Αληηπξνζσπείαο ηεο ΔΔ ζηα Σίξαλα, ζεκείσζε φηη νη αγξνηηθέο 

πεξηνρέο ηεο ρψξαο, ζηηο νπνίεο θαηνηθεί ην 50% πεξίπνπ ηνπ πιεζπζκνχ, ζα πξέπεη λα 

απνηειέζνπλ πξνηεξαηφηεηα, πξνζζέηνληαο φηη απφ ην 2008 ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη 

πξνζθέξεη πεξίπνπ  € 28 εθ. γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ελ ιφγσ ηνκέα. 
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2. Η αλβανική οικονομία 

Η αιβαληθή νηθνλνκία «αληηζηάζεθε» ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε 

Ζ αιβαληθή νηθνλνκία «αληηζηάζεθε» ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ζχκθσλα κε ηελ εηήζηα 

έθζεζε ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ γηα ηηο νηθνλνκίεο ησλ βαιθαληθψλ 

θξαηψλ, ε νπνία αλαθνηλψζεθε ζηηο 10 Ηαλνπαξίνπ η.ε.  Ζ κείσζε ηνπ Γεκνζίνπ 

Υξένπο, ε δηεπζέηεζε ησλ επηζθαιψλ δαλείσλ θαη ε επηηάρπλζε ησλ δηαξζξσηηθψλ 

αιιαγψλ, απνηεινχλ βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηελ 

Αιβαλία. 

 

Μείσζε βαζηθνύ επηηνθίνπ από ΚηΑ 

ε κείσζε θαηά 25 κνλάδεο βάζεο ηνπ βαζηθνχ επηηνθίνπ αλαρξεκαηνδφηεζεο, ζην 

ηζηνξηθφ ρακειφ ηνπ 3,75%, πξνέβε ζην ηέινο Ηαλνπαξίνπ 2013 ε Κεληξηθή Σξάπεδα 

ηεο Αιβαλίαο (ΚηΑ), θαζψο νη πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο θπκάλζεθαλ ζε ρακειφ επίπεδν 

ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, ζε ζπλέρεηα κείσζεο ηνπ επηηνθίνπ θαηα 75 κνλάδεο βάζεο ην 

2012. 

 

ην 2% θπκάλζεθε ε κέζε ηηκή πιεζσξηζκνύ ην 2012 

χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο ΚηΑ, ζηηο 30 Ηαλνπαξίνπ η.ε., ν εηήζηνο πιεζσξηζκφο 

θέηνο πξνβιέπεηαη λα θπκαλζεί κεηαμχ 0,8 θαη 3,8%, ελψ ε κέζε ηηκή πιεζσξηζκνχ ην 

2012 θπκάλζεθε ζην 2%. Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα ζηνρεχεη ζε πιεζσξηζκφ ηεο ηάμεσο ηνπ 

3%, ζπλ / πιελ 1 εθαηνζηηαία κνλάδα. 

 

Αλεζπρεηηθό ην όξην ηνπ αιβαληθνύ ρξένπο 

Αλεζπρεηηθφ ην φξην ηνπ αιβαληθνχ ρξένπο ην νπνίν ζεσξείηαη απφ ηα πην πςειά ζηε 

Βαιθαληθή. To Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν κε αλαθνίλσζε ζηηο 14 Ηαλνπαξίνπ 2013 

δήηεζε απφ ηελ αιβαληθή θπβέξλεζε λα αλαζεσξήζεη ηα ζεζκηθά φξηα ηνπ επίζεκνπ 

δεκνζίνπ ρξένπο ηεο Αιβαλίαο θαη λα απμήζεη ηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ 

πξνζψπσλ θαη ΦΠΑ. Δμάιινπ, ζε ζπλέληεπμε ηνπ ζηηο 27 Ηαλνπαξίνπ η.ε., ν 

εθπξφζσπνο ηνπ ΓΝΣ θ. Ilahi, δήισζε φηη ην Γεκφζην Υξένο είλαη πνιχ πςειφ θαη 

παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζην κέιινλ, θαη φηη ε θπβέξλεζε 

πξέπεη λα ιάβεη κέηξα ιφγσ ηεο απνηπρίαο ηεο γξήγνξεο ηδησηηθνπνίεζεο ηεο 

“Albpetrol”, πξνζζέηνληαο φηη ε πψιεζε ησλ ηεζζάξσλ κηθξψλ Τ/Ζ ζηαζκψλ ελέξγείαο 

δελ ζα επεξεάζεη ζεηηθά ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο.  

 

Η εμσηεξηθή δήηεζε κνριό ηεο αλάπηπμεο ζηελ Αιβαλία ην 2012 

χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο ΚηΑ, θ. Αξληηάλ Φνπιάλη, ε εμσηεξηθή 

δήηεζε απνηέιεζε ηνλ βαζηθφ ζπληειεζηή νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ην 2012. Σν ΑΔΠ ηεο 

Αιβαλίαο απμήζεθε θαηά 2,7% εηεζίσο.  Ζ εγρψξηα δήηεζε θπκάλζεθε ζε ρακειφ 

επίπεδν, ιφγσ δεκνζηνλνκηθψλ θηλήηξσλ, ρακεινχ επηπέδνπ θαηαλάισζεο θαη ηελ 

επηβξάδπλζε ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ. Ωζηφζν, ζχκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ν 

Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, Ρηληβάλ Μπφληε, δελ θξχβεη ηελ απνγνήηεπζή ηνπ γηα ην 

γεγνλφο φηη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνλ πεξαζκέλν ρξφλν ήηαλ κφλν 1,5%. 

 

 

 



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

Γραθείο ΟΕΥ – Πρεζβείας Αλβανίας, 

 Ενημερωηικό Δεληίο Ιαν.-Φεβ. 2013  Σελίδα 9 από13 

Αύμεζε κέζνπ κηζζνύ ζηελ Αιβαλία 

ηηο ALL 57.000 (πεξίπνπ €405) αλέξρεηαη πιένλ ν κέζνο κεληαίνο κηζζφο ζηελ Αιβαλία 

ζχκθσλα κε ηνλ Πξσζππνπξγφ θ. αιί Μπεξίζα, αλαθνηλψλνληαο παξάιιεια αχμεζε 

κηζζψλ ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα θαζψο θαη ησλ ζπληάμεσλ παξά ηηο αληίζεηεο ζπζηάζεηο ηνπ 

ΓΝΣ. Δπηπιένλ ν θ. Μπεξίζα δήισζε φηη ζχληνκα ζα εηζάγεη λφκν ζχκθσλα κε ηνλ 

νπνίν ζα απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κηζζνί θάησ ησλ ALL 30.000 

(πεξίπνπ€213).  

 

ην 2% ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Αιβαλίαο ην 2013 

ε έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο, αλαθέξεηαη φηη ε 

Αιβαλία αλακέλεηαη λα παξνπζηάζεη νηθνλνκηθή αλάπηπμε κέρξη 2% ην 2013, ζχκθσλα 

κε δεκνζηεχκαηα ηνπ αιβαληθνχ Σχπνπ ζηηο 27 Ηαλνπαξίνπ η.ε.   

 

ΔΝΣ: Σν 2013 δύζθνιε ρξνληά γηα ηελ Αιβαλία  

ρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Αιβαλίαο ην 2012 θαη ην πψο αληηκεηψπηζε 

ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηεο επξσδψλεο, ν αξκφδηνο ηνπ ΓΝΣ θ. Ilahi δήισζε ζε 

ζπλέληεπμε ηνπ ζηηο 27 Ηαλνπαξίνπ η.ε., φηη «ε νηθνλνκηθή πξφνδνο ήηαλ κηθξή, αιιά ε 

Αιβαλία απέθπγε ηε ζπξξίθλσζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο». ρεηηθά κε ηα αληηθαηηθά 

απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη απφ ην ΓΝΣ, ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα θαη ηελ 

αιβαληθή θπβέξλεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Αιβαλίαο, ν θ. Ilahi δήισζε πσο 

απηή ηελ αζηαζή πεξίνδν νη πξνβιέςεηο είλαη δχζθνιεο θαη φηη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1%.  

 

Οη εγρώξηεο επηρεηξήζεηο δηαθόπηνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο  κε ηηο ειιεληθέο  

χκθσλα κε άξζξν ηεο Γθαδέηα θηπηάξε ζηηο 27 Ηαλνπαξίνπ η.ε., ε πεξηνρή ηεο 

Κνξπηζάο έρεη επεξεαζηεί απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηεο Διιάδνο, ππνζηεξίδνληαο φηη 

ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εηαηξεηψλ έλδπζεο θαη ππφδεζεο ιεηηνπξγνχλ κε παξαγγειίεο 

απφ ηε ρψξα καο. Μφλν ηνλ ηειεπηαίν κήλα, ζεκεηψλεη ην άξζξν, ηνπιάρηζηνλ 15 

επηρεηξήζεηο έρνπλ δηαθφςεη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, θαη νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Κνξπηζά 

έρνπλ επεξεαζηεί απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Σξεηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ζηελ 

Κνξπηζά έρνπλ θεξχμεη πηψρεπζε κέζα ζηνλ Ννέκβξην, ελψ ζε πνιιέο άιιεο 

επηρεηξήζεηο έρεη κεησζεί αηζζεηά ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

Απιήξσηνη 90 ρηι. δεκόζηνη ππάιιεινη από ηνλ Δεθέκβξην 

Γελ έρεη θαηαβιεζεί αθφκε ν κηζζφο Γεθεκβξίνπ 2012 ζε  πεξίπνπ 90 ρηι. ππαιιήινπο 

ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ζχκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ζηηο 9 Ηαλνπαξίνπ η.ε. γηα 

ηερληθνχο ιφγνπο ζχκθσλα κε ηελ αιβαληθή θπβέξλεζε, ελψ ε αληηπνιίηεπζε 

ηζρπξίδεηαη φηη ε θπβέξλεζε δελ θαηαβάιεη ηνπο κηζζνχο, επεηδή «ηα ηακεία έρνπλ 

θαηαξξεχζεη».  
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3. Εσρωπαϊκή προοπηική 

Ο  Σζέρνο Π/Θ απεηιεί λα εκπνδίζεη ηελ επξσπατθή νινθιήξσζε ηεο ρώξαο 

Ζ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο απφ ηελ ηζέρηθε εηαηξεία δηαλνκήο ειεθηξηθήο 

Δλέξγεηαο ζηελ Αιβαλία, CEZ, πξνθάιεζε ηελ αληίδξαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ ηεο 

Σζερίαο θ. Peter Necas, ν νπνίνο δήισζε ζηηο 22 Ηαλνπαξίνπ η.ε., φηη ε ρψξα ηνπ δελ 

απνθιείεηαη λα κπινθάξεη ηελ επξσπατθή πνξεία ηεο Αιβαλίαο.  

 

πλάληεζε Μπξέγθνπ - Πξέζβπ θ. Ρνθαλά  

Σνλ Πξέζβε ηεο Διιάδνο ζηα Σίξαλα, θ. Λεσλίδα Ρνθαλά δέρζεθε ε Τπνπξγφο 

Οινθιήξσζεο θα. Ματιίληα Μπξέγθνπ, ζηηο 27 Ηαλνπαξίνπ η.ε. Ο θ. Ρνθαλάο 

επηβεβαίσζε ηελ ππνζηήξημε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο ζηελ πξφνδν ηεο επξσπατθήο 

νινθιήξσζεο ηεο Αιβαλίαο, επηζεκαίλνληαο φηη ε Διιάδα είλαη κηα απφ ηηο ρψξεο πνπ 

ππνζηεξίδεη ηε δηεχξπλζε ηεο ΔΔ κε ηηο ρψξεο ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ.  

 

«Φεθίζηε ηνπο ηξεηο λόκνπο» απαηηεί ην Επξσθνηλνβνύιην            

Ο επηθεθαιήο ηεο αληηπξνζσπείαο ηνπ Δπξσθνηλνβνπιίνπ γηα ηελ ΝΑ Δπξψπε, θ. 

Δληνπάξλη Κνχθαλ, δήισζε ζηηο 27 Ηαλνπαξίνπ η.ε., επεζήκαλε ηελ αλαγθαηφηεηα 

ςήθηζεο ηξηψλ λφκσλ πνπ έρεη νξίζεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, γεγνλφο πνπ ζα άλνηγε ηνλ 

δξφκν ζηελ Αιβαλία γηα λα ιάβεη ην θαζεζηψο ηεο ππνςήθηαο πξνο έληαμε ζηελ ΔΔ 

ρψξαο. Ο θ. Κνχθαλ, αλαθέξζεθε επίζεο θαη ζηηο εθινγέο ηεο 23
εο

 Ηνπλίνπ, νη νπνίεο ζα 

πξέπεη λα δηεμαρζνχλ βάζεη ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ.  

 

«Δεκνςήθηζκα» ζην Facebook γηα ηνπο ηξεηο λόκνπο. 

Ο Π/Θ ηεο Αιβαλίαο θ. αιί Μπεξίζα, ζηηο 27 Ηαλνπαξίνπ η.ε., δήηεζε απφ ηνπο θίινπο 

ηνπ ζην Facebook λα ηνπνζεηεζνχλ σο πξνο ηελ ςήθηζε ησλ ηξηψλ λφκσλ, πνπ είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επξσπατθή πνξεία ηεο ρψξαο,  

 

4. Διεθνείς Οικονομικές Στέζεις 

Η Αιβαλία ζηελ αληηπξνεδξία ηνπ ECOSOC 

Μέινο ηνπ Οηθνλνκηθνχ θαη Κνηλσληθνχ πκβνπιίνπ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ECOSOC), 

ππφ ηελ ηδηφηεηα ηεο αληηπξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ, εμειέγε ε Αιβαλία, ζχκθσλα κε 

δεκνζηεχκαηα ηνπ αιβαληθνχ Σχπνπ ζηηο 31 Ηαλνπαξίνπ η.ε. 

 

Επίζθεςε αιβαλνύ ΤΠΕΞ ζην Ακπνύ Νηάκπη 

ηελ ηξίηε χλνδν ηνπ Γηεζλνχο Πξαθηνξείνπ Αλαλεψζηκεο Δλέξγεηαο IRENA, ζηηο 13 

θαη 14 Ηαλνπαξίνπ ζην Ακπνχ Νηάκπη ζπκκεηείρε ν ΤΠΔΞ Αιβαλίαο θ. Δληκφλη 

Παλαξίηη, φπνπ παξνπζίαζε ηηο δξάζεηο ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο ζρεηηθά κε ηελ 

πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο θαη αλάπηπμεο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηελ 

Αιβαλία. ην πεξηζψξην ησλ εξγαζηψλ ηεο πλφδνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζεηξά δηκεξψλ 

ζπλαληήζεσλ κε ππνπξγνχο δηαθφξσλ ρσξψλ, γηα ηελ πξνψζεζε ησλ μέλσλ επελδχζεσλ 

ζηνλ ηνκέα ηεο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο ζηελ Αιβαλία. 
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Ο ππνπξγόο Εξγαζίαο ηεο Αιβαλίαο, δέρζεθε ηνλ Πξέζβε ηεο Ειιάδνο 

Μεηά απφ ηηο ζπλαληήζεηο πνπ είρε κε ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο, ηνλ Π/Θ, ηνλ 

ΤΠΔΞ θ.ά., ν πξέζβεο ηεο Διιάδνο ζηελ Αιβαλία θ. Λ. Ρνθαλάο ζπλαληήζεθε ζηηο 27 

Ηαλνπαξίνπ η.ε., κε ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο ηεο Αιβαλίαο, θ. πχξν Ξέξξα. Ο ππνπξγφο, 

επεζήκαλε, φηη ε Αιβαλία ελδηαθέξεηαη λα εληζρχζεη ηηο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κε ηελ 

Διιάδα, ηε γεηηνληθή θαη θίιε ρψξα, ε νπνία ζπλερίδεη λα είλαη ν θπξηφηεξνο επελδπηήο 

ζηελ Αιβαλία θαη ζηελ νπνία, παξά ηελ θξίζε, ζπλερίδνπλ λα δνπλ θαη εξγάδνληαη 

εθαηνληάδεο ρηιηάδεο αιβαλνί, παξακέλνληαο έηζη ε ρψξα ε νπνία θηινμελεί ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο αιβαλνχο κεηαλάζηεο. Ο Πξέζβεο θ. Ρνθαλάο, δηαβεβαίσζε φηη «ε 

δηκεξήο ζπλεξγαζία ζα πξνσζεζεί εθεί φπνπ ππάξρεη θαη ζα μεθηλήζεη θαη ζε άιινπο 

ηνκείο», ελψ επηζεκάλζεθε απφ ηνλ εδψ Σχπν, ε δήισζε «γηα ηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ 

θιίκαηνο γηα ηελ πξνψζεζε δηακεζνξεηαθψλ πξνγξακκάησλ», ηεο θαο Παγψλαο Λάξδα, 

επηθεθαιήο ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ Σηξάλσλ.   

 

πλάληεζε Νηζάλη-Niksic  

Σνλ Πξσζππνπξγφ ηεο Βνζλίαο θ. Νεξκίλ Νίθζηηο, ππνδέρζεθε ν Πξφεδξνο ηεο 

Γεκνθξαηίαο ηεο Αιβαλίαο θ. Μπνπγηάξ Νηζάλη, ζηηο 31 Ηαλνπαξίνπ η.ε. Ο θ. Νηζάλη 

εμήξε ηηο θαιέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ θαη δήισζε φηη ππάξρνπλ πνιιά 

πεξηζψξηα γηα ηελ ελίζρπζή ηνπο 

 

5. Διάθορα Θέμαηα 

Σα Σίξαλα αληηκέησπα κε ηελ Αζήλα ζηνλ ΟΗΕ γηα ηα ζαιάζζηα ζύλνξα 

 «Σν αιβαληθφ ΤΠΔΞ πξφθεηηαη λα εμεηάζεη ηε ζηάζε πνπ ζα ηεξήζεη απέλαληη ζηελ 

Αζήλα, ζε πεξίπησζε πνπ ε Διιάδα θαηαζέζεη κνλνκεξψο ζηνλ ΟΖΔ ηνπο ράξηεο 

νξηνζέηεζεο ησλ ζαιαζζίσλ ζπλφξσλ ηεο κε ηηο γεηηνληθέο ρψξεο». Μεηά απφ ζρεηηθφ 

δεκνζίεπκα ηεο ειιεληθήο εθεκεξίδαο ΣΟ ΒΖΜΑ. χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ θαζεγεηή 

Γηεζλνχο Γηθαίνπ  θ. Γθηφλ Μπνξίηζη, «κνλνκεξήο πξάμε απφ πιεπξάο ηεο Διιάδαο ζα 

εξρφηαλ ζε αληίζεζε κε ην Γηεζλέο Γίθαην».  
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 Πξόγξακκα εθζεζηαθώλ εθδειώζεσλ ζηελ Αιβαλία 
 
Αξ. Δηνξγαλσηήο  Εθδήισζε Ηκεξνκελία  Σόπνο 

Δηνξγάλσζεο 

1 GREEN TIRANA  
Rr. Sami Frasheri 17/, Ap 28 kati 9  
Tirane, ALABNAI  
Tel./Fax: 00355 4 220 3133 
Email: info@greentirana.com 
 www.greentirana.com 

“BALKAN WINE 
EXPO” 

28 
Φεβξνπαξίνπ 

- 
1 Μαξηίνπ 

Ξελνδνρείν 
SHERATON 

2 ALBEXPO GROUP  
Rr. Jan Kukuzel, Pall.3,  Dyqani 1 
Tirane, ALBANIA  
 Mobile: 00355 692099997 
00355 692061300 
E-mail: info@albexpo.com  
E-mail: avenida.tase@albexpo.com 

E-mail: albrelax@albexpo.com  
&  

ΕΝΧΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ   ΞΤΛΕΙΑ  
Rr. "Themistokli Gërmenji" 
Pallati Pegaso, Nr.6, Tirana, ALBANIA  
Email: shpdsh.awpa@gmail.com  
http://megikacaj.wix.com/shpdsh-
awpa#!kontakt/c17jp  

FURNITURE 
ALBANIA 2013 

12-16 
Μαξηίνπ 

Palace de 
Congresses 

3 NEW GENESIS  SA  
Exhibition & Event Organizing, Magazines 
Vouliagmenis 312, Ag. Dimitriou 
Athens, 173 43 GREECE  
http://www.newgenesis.gr  
http://www.kataskeves.com.gr       

CONSTRUCTIONS 
ALBANIA – 

NDERTIME 2013 

28-30 
Μαξηίνπ 

Palace de 
Congresses 

4 EΘΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΑΥΟΛΗΗ   

Blvd.  Bajram Curri, Prane ish Hotel Arbana  
Tel. 00355 4 2340058 
Email:  kontakt@shkp.gov.al 
 & 

EXPOVISION ALBANIA  
Rr. Thanas Ziko, P. 65/1, shk. 3, ap. 9 
Tirane, ΑLΒΑΝΗΑ 
Mobile : 00355 692095911  
Tel./Fax: 00355 4 241881 

“EMPLOYMENT 
AND TRAINING 

HORIZONS” 

01-07 
Απξηιίνπ 

Palace de 
Congresses 

5 EΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΕΚΘΕΕΧΝ  
Rr."George WBush", Kulla nr.1, perballe 
Parlamentit, Tirane, ALBANIA  
Tel.: 0055 4 2233455 
Mobile: 00355 68 60 87 111 
Email: qkpne@yahoo.com 
http://qendrapanaireve.com/ 

CHILDREN, THE 
BOOK AND 

EUROPE 
01-05 Μαΐνπ 

Palace de 
Congresses 

 

6 Yπνπξγείν Γεσξγίαο, Σξνθίκσλ & Πξνζηαζηαο 

Καηαλαισηώλ   
& 

CONFINDUSTRIA  
Rr. Ismail Qemali, Pallati Fratari, Nr. 30, Tirane  
Mr. Agim BUFI, General Secretary           
00355 682021 894  
Tel.: 00355 4 22 72 290 

Fax : 00355 4 2250 269 
Email : info@konfindustria.org.al; 
f.affairs@konfindustria.org.al;  
http://www.konfindustria.org.al/ 

INTERNATIONAL 
TECHNOLOGY 
AND QUALITY 

FAIR 

10-12 Μαΐνπ 

Palace de 
Congresses 

Δζληθφ 
Μνπζείν 

7 Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Σξνθίκσλ & Πξνζηαζίαο “AGROBUSINESS 19-22 Palace de 

mailto:info@greentirana.com
http://www.greentirana.com/
mailto:info@albexpo.com
mailto:avenida.tase@albexpo.com
mailto:albrelax@albexpo.com
mailto:shpdsh.awpa@gmail.com
http://megikacaj.wix.com/shpdsh-awpa#!kontakt/c17jp
http://megikacaj.wix.com/shpdsh-awpa#!kontakt/c17jp
http://www.newgenesis.gr/
http://www.kataskeves.com.gr/
mailto:Skontakt@shkp.gov.al
mailto:qkpne@yahoo.com
http://qendrapanaireve.com/
mailto:info@konfindustria.org.al
mailto:f.affairs@konfindustria.org.al
http://www.konfindustria.org.al/
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Καηαλαισηώλ                                                            
Sheshi Skenderbej, nr.2, Tirane 
Tel./Fax:  00355 4 222 6551 
E-mail: info@mbumk.gov.al 

http://www.mbumk.gov.al  
& 

Τπνπξγείν Σνπξηζκνύ, Παηδείαο, Νενιαίαο θαη 

Αζιεηηζκνύ 
Rr. e Kavajës, Tiranë, Shqiperi,  
www.mtkrs.gov  

& TOURISM 2013” επηεκβξίνπ Congresses 

8 EMΠOΡIKO & BIOMHXANIKO 

EΠIMEΛHTHΡIO TIΡΑΝΧΝ 
Pallati i Kultures, Tirana, Albania  
Tel.: 00355 4 2230284, Fax : 00355 4 2227997 
Email: info@cci.al; kabineti@cci.al; 
sekretaria@cci.al;  
http://www.cci.al 

LABOUR “WORK 
& STUDY” 

11-13  
Οθησβξίνπ 

 

Palace de 
Congresses 

9 KLIK EKSPO GROUP 
Blvd. Deshmoret e Kombit, Rogner Europapark, 

Tirana / Albania 
Tel: +355 42 274210; 274212; 236380; 
Fax: +355 42 274211 
Mob. +355 0 69 22 0 22 64 
E-mail: ana.kajana@tiranainternationalfair.com  
www.klikekspogroup.com  
www.albanianmilitaryexhibition.com  

ALMEX ΗΗΗ – 
Albnaian Military 

Exhibition 

24 – 26 
Οθησβξίνπ 

Palace de 
Congresses 

10  EΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΕΚΘΕΕΧΝ  
Rr."George WBush", Kulla nr.1, perballe 
Parlamentit, Tirane, ALBANIA  
Tel.: 0055 4 2233455 
Mobile: 00355 68 60 87 111 
Email: qkpne@yahoo.com 
http://qendrapanaireve.com/  

 

LEORON GROUP 

Mr. Argjent Aziri 
Mobile: 00355 69 60 270 60 
Email: argjent.aziri@leoron.net 
Mrs. Ornela Gace 
Mobile: 00355 69 60 270 62 
Email : ornela.gace@leoron.net 

“EXPOMEDIC.AL 

Tirana III” 

31Οθησβξίνπ 
- 

2 Ννεκβξίνπ 
 

Palace de 

Congresses 

11  GREEN TIRANA SHPK 
 Rr.  Sami Frasheri 17/1, Ap. 28  
Tirane,  ALBANIA  
Tel./Fax: 00355 4 2203133 
Email: info@greentirana.com 
Web: www.greentirana.com 

“BALKAN FOOD 
EXPO” 

07-08 
Ννεκβξίνπ 

Ξελνδνρείν 
SHERATON 

12 KLIK EKSPO GROUP 

Blvd. Deshmoret e Kombit, Rogner Europapark, 
Tirana / Albania 
Tel: +355 42 274210; 274212; 236380; 
Fax: +355 42 274211 
Mob. +355 0 69 22 0 22 64 
E-mail: ana.kajana@tiranainternationalfair.com  
www.klikekspogroup.com  
www.albanianmilitaryexhibition.com  

20th International 

Trade Fair 

23 – 

27Ννεκβξίνπ 
 

 
 

 

mailto:info@mbumk.gov.al
http://www.mbumk.gov.al/
http://www.mtkrs.gov/
mailto:info@cci.al
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mailto:kabineti@cci.al;%20sekretaria@cci.al
http://www.cci.al/
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http://www.klikekspogroup.com/
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