
 
 
 

� ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 

� Εκτιµήσεις 
∆ιαφορο�οιηµένες �αρουσιάζονται οι εκτιµήσεις των οικονοµικών αναλυτών για το 
ρυθµό ανά�τυξης της αλβανικής οικονοµίας τη διετία 2011 – 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της �ρόσφατης 3ης αναθεώρησης του �ροϋ�ολογισµού του 2011, 
η αλβανική Κυβέρνηση εκτιµά χαµηλότερο ρυθµό ανά�τυξης της αλβανικής οικονοµίας, 
ύψους 3,9% για το τελευταίο έτος και 4,3% για το τρέχον (2012), �οσοστά �ου όµως 
αµφισβητείται �λέον ότι θα ε�ιτευχθούν, δεδοµένου ότι οι εισροές α�ό τον τουρισµό, τις 
άµεσες ξένες ε�ενδύσεις και τα µεταναστευτικά εµβάσµατα βαίνουν µειούµενες, ο όγκος 
του λιανικού εµ�ορίου �αρουσιάζει µείωση, τα µη εξυ�ηρετούµενα δάνεια ανέρχονται στο 
18% του συνόλου, ενώ και το δηµόσιο χρέος εκτιµάται ότι διαµορφώνεται στο ανώτατο 
ε�ιτρε�όµενο ε�ί�εδο, 60%, ως �οσοστό του ΑΕΠ.  
Λαµβάνοντας υ�όψη τα ως άνω δεδοµένα, διεθνείς οικονοµικοί οργανισµοί, ό�ως το 
∆ΝΤ, η Παγκόσµια Τρά�εζα και η Ευρω�αϊκή Τρά�εζα Ανασυγκρότησης και Ανά�τυξης, 
αναθεώρησαν τις �ροβλέψεις τους για το ρυθµό ανά�τυξης της αλβανικής οικονοµίας, ο 
ο�οίος εκτιµούν ότι διαµορφώθηκε µεταξύ 1,9 – 3,0% το 2011 και θα �εριοριστεί στο 1,0 – 
2,0% το 2012 (εκτίµηση Παγκόσµιας Τρά�εζας για το 2013: 3,5%).  
  

� Ανεργία – Α�ασχόληση   
Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής Υ�ηρεσίας της Αλβανίας (INSTAT), το 
3ο τρίµηνο του 2011, η ανεργία στη χώρα κατέγραψε ελαφρά µείωση, σε σχέση µε το 
αντίστοιχο διάστηµα του 2010, διαµορφούµενη στο 13,25% (το ∆εκέµβριο του 2010, το 
�οσοστό ανεργίας ανερχόταν στο 13,5%, έναντι 13,8% του ∆εκεµβρίου 2009). 
Σε σύνολο εργατικού δυναµικού 1.071.948 ατόµων, ο ε�ίσηµος αριθµός ανέργων στην 
Αλβανία ανερχόταν στα τέλη του 3ου τριµήνου 2011 στα 142.082 άτοµα (3ο τρίµηνο 2010: 
143.218), α�ό τα ο�οία µόνο τα 8.408 (3ο τρίµηνο 2010: 10.205) ελάµβαναν το 
�ροβλε�όµενο ε�ίδοµα ανεργίας (ύψους 6.850 αλβ. λεκ/ALL το µήνα). 
Όσον αφορά στους τοµείς δραστηριότητας, ο αριθµός των α�ασχολουµένων στον 
αγροτικό τοµέα �αρέµεινε το 3ο τρίµηνο του 2011 στο ε�ί�εδο του αντίστοιχου 
διαστήµατος του 2010, δηλαδή στα 506.664 άτοµα, των α�ασχολούµενων στο δηµόσιο 
τοµέα �εριορίστηκε στα 165.000 (3ο τρίµηνο 2010: 166.600) και των εργαζοµένων στον 
ιδιωτικό τοµέα (εξαιρουµένου του αγροτικού) αυξήθηκε στα 258.202 άτοµα, α�ό 242.717 
στα τέλη του 3ου τριµήνου του 2010.  
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∆ΝΤ / IMF 2,0% 1,5% 
Παγκόσµια Τρά�εζα / World Bank 3,0% 2,0% 
ΕΤΑΑ / EBRD 1,9% 1,0% 
Υ�ουργείο Οικονοµικών Αλβανίας 3,9% 4,3% 



Σηµειώνεται, ότι στο �λαίσιο της �ροσ�άθειας µείωσης των δα�ανών της αλβανικής 
Κυβέρνησης, έχει ανακοινωθεί µείωση του δηµόσιου τοµέα στη χώρα, µε �εριορισµό του 
αριθµού των εργαζοµένων στο στενό, αλλά και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, ό�ως στις 
υ�ό ιδιωτικο�οίηση κρατικές ε�ιχειρήσεις (Albpetrol Sh.a., INSIG). 
 

� Moody’s και Standard &Poor’s: Ε�ιβεβαίωση αξιολόγησης Β1 και Β+/Β 
Σύµφωνα µε τις ανακοινώσεις του ∆εκεµβρίου 2011, των διεθνών οίκων αξιολόγησης 
Moody’s και Standard & Poor’s, ε�ιβεβαιώνονται οι αξιολογήσεις τους, όσον αφορά στην 
�ιστολη�τική ικανότητα της Αλβανίας, µε Β1 και Β+/Β, αντίστοιχα, διατηρώντας µάλιστα 
«σταθερό» το outlook, δηλαδή τις �ροο�τικές της οικονοµίας της χώρας.  
Ό�ως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση των αναλυτών της S&P «Κατά την ά�οψή µας, 
εάν δεν αντιµετω�ιστούν οι �ολιτικές και θεσµικές �ροκλήσεις στην Αλβανία, ενδέχεται 
να ε�ηρεαστούν αρνητικά οι οικονοµικές �ροο�τικές της χώρας. Πιστεύουµε όµως, ότι η 
Κυβέρνηση θα τηρήσει τη δέσµευσή της για δηµοσιονοµική εξυγίανση και ότι θα ε�έλθει 
βαθµιαία α�οκατάσταση της ισορρο�ίας της οικονοµίας, µακριά α�ό το ακόµη υψηλό 
έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών, �ου εκτιµάται στο 10% του ΑΕΠ το 2011». 
 

� Πτώση λιανικών �ωλήσεων 
Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής Υ�ηρεσίας της Αλβανίας (INSTAT), 
συνεχίστηκε το διάστηµα Α�ριλίου – Ιουνίου 2011, για 5ο συνεχές τρίµηνο, η �τώση των 
λιανικών �ωλήσεων στην αλβανική αγορά. Ειδικότερα, το Β΄ τρίµηνο του 2011, ο όγκος 
των λιανικών �ωλήσεων στη χώρα µειώθηκε κατά 6,9%, σε σχέση µε το αντίστοιχο χρονικό 
διάστηµα του 2010, µε τη µεγαλύτερη �τώση να καταγράφεται το Μάιο 2011.  
Όσον αφορά σε ε�ιµέρους κατηγορίες �ροϊόντων, η µεγαλύτερη �τώση σηµειώθηκε, το 2ο 
τρίµηνο 2011, σε σχέση µε το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα του 2010, στον όγκο των 
�ωλήσεων του οικιακού εξο�λισµού (20%) και των βιβλίων – εφηµερίδων και γραφικής 
ύλης (24%), σε αντίθεση µε τα φαρµακευτικά, καλλυντικά και είδη �ροσω�ικής υγιεινής, οι 
λιανικές �ωλήσεις των ο�οίων σηµείωσαν αύξηση (�ερί�ου 8%).  
Ο όγκος των �ωλήσεων στα τρόφιµα, �οτά και κα�νικά �ροϊόντα, σε εξειδικευµένα 
καταστήµατα και µη, ό�ως και στα είδη ένδυσης και υ�όδησης, σηµείωσαν ελαφρά άνοδο. 
 

� Βασικός µισθός ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα 
Με βάση τα στοιχεία της Στατιστικής Υ�ηρεσίας της Αλβανίας (INSTAT), ο βασικός µισθός 
στον ιδιωτικό τοµέα στην Αλβανία διαµορφώθηκε το 2011 στα 20.000 ALL (Κοινή 
Υ�ουργική Α�όφαση 527/20.07.2010) α�ό 19.000 ALL το 2010 και 18.000 ALL το 2009 και 
ο µέσος µηνιαίος µισθός στο δηµόσιο τοµέα αυξήθηκε το 3ο τρίµηνο του 2011 στα 47.660 
ALL, α�ό 44.700 το 3ο και 45.000 ALL το 2ο τρίµηνο του 2010. 
 

� ∆είκτης οικονοµικής ελευθερίας 
Ό�ως δηµοσιεύτηκε στον αλβανικό τύ�ο, την 57η θέση, µε 65,1 µονάδες (1,1 �ερισσότερες 
α�ό το 2011) κατέλαβε φέτος η Αλβανία στη διεθνή κατάταξη του δείκτη οικονοµικής 
ελευθερίας, �ου καταρτίζει το ινστιτούτο Heritage Foundation, µε έδρα τις ΗΠΑ, και η 
εφηµερίδα Wall Street Journal, βαθµολογώντας 184 χώρες, µετά α�ό αξιολόγηση των 
ε�ιδόσεών τους σε δέκα κριτήρια. Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην ετήσια έκθεση, ένα 
κοινό χαρακτηριστικό των χωρών της �εριοχής της ΝΑ Ευρώ�ης είναι οι θεσµικές 
αδυναµίες του οικονοµικού �εριβάλλοντος, �ου συχνά α�οθαρρύνουν τη δηµιουργία 
νέων ε�ιχειρήσεων και την υλο�οίηση ε�ενδύσεων. 
Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι σύµφωνα µε την τελική κατάταξη, η Σλοβενία, για το 2012, 
κατατάχθηκε στην 69η θέση, η Κροατία στην 83η, η Ρουµανία στην 62η, η Βουλγαρία στην 
61η, η ΠΓ∆Μ στην 43η και το Μαυροβούνιο �αραµένει και φέτος στην 72η θέση της 
κατάταξης. Στην αξιολόγηση βάσει των δέκα ε�ιµέρους κριτηρίων, τις χαµηλότερες 



βαθµολογίες έλαβε η Αλβανία στην �ροστασία των δικαιωµάτων �νευµατικής ιδιοκτησίας 
και την αντιµετώ�ιση της διαφθοράς (γύρω στους 35,0 βαθµούς) και τις υψηλότερες στη 
δηµοσιονοµική ελευθερία (91,4), την ελευθερία του εµ�ορίου (79,8), τη νοµισµατική (78,6) 
και την ελευθερία των ε�ιχειρήσεων (78,2), ενώ η χρηµατοοικονοµική αξιολογήθηκε µε 
70,0 βαθµούς, η ελευθερία των ε�ενδύσεων µε 65,0 και της εργασίας µε 51,0 βαθµούς. 
 
 

� ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 
 

� Αύξηση χρηµατοδοτήσεων στην Αλβανία κ.ά. χώρες 
Ό�ως γνωστο�οίησε, µε ανακοίνωση τύ�ου, στις 6 Ιανουαρίου 2012, η Αντι�ροσω�εία της   
Παγκόσµιας Τρά�εζας (World Bank / WB) στην Αλβανία, λαµβανοµένων υ�όψη των 
αυξανόµενων εξωτερικών κινδύνων και οικονοµικών αβεβαιοτήτων, η WB θα διαθέσει, τη 
διετία 2012 και 2013, �ερισσότερα κονδύλια α�ό τα αρχικά �ροβλε�όµενα, για διάφορες  
χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώ�ης, των ∆υτ. Βαλκανίων, του Καυκάσου κ.ά.. 
Η αύξηση της χρηµατοδότησης για τις χώρες των ∆υτ. Βαλκανίων, συµ�εριλαµβανοµένης 
της Αλβανίας, �αρέχεται α�ό την Παγκόσµια Τρά�εζα, µε στόχο τον �εριορισµό των 
ε�ι�τώσεων α�ό την κρίση στην ευρωζώνη, την ενίσχυση του �ρογράµµατος των 
οικονοµικών µεταρρυθµίσεων, τον �εριορισµό των δηµοσιονοµικών αδυναµιών και τη 
θωράκιση της οικονοµικής και δηµοσιονοµικής σταθερότητας, για τη συνέχιση της 
ανά�τυξης και της δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας. «Τα µεταναστευτικά εµβάσµατα 
στην Αλβανία και τη Β-Ε αντιστοιχούν στο 10% �ερί�ου του ΑΕΠ τους και οι εισροές τους 
έχουν ήδη ε�ηρεαστεί α�ό την ε�ιβράδυνση της οικονοµικής ανά�τυξης στην ευρωζώνη» 
σηµειώνεται στη ανακοίνωση της WB. 
Για την εξειδίκευση των όρων και �ροϋ�οθέσεων χορήγησης των χρηµατοδοτήσεων �ρος 
την Αλβανία, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη δια�ραγµατεύσεις της αλβανικής Κυβέρνησης µε 
την Παγκόσµια Τρά�εζα. 
 

� Σε δια�ραγµάτευση χρηµατοδοτήσεις  �ρος την Αλβανία 
«Εάν α�ό τις κοινές εκτιµήσεις µας µε την αλβανική Κυβέρνηση, �ροκύψει ανάγκη για 
ένα τόσο υψηλό �οσό, 100 εκατ. δολλ. ΗΠΑ, κι εφόσον η αλβανική Κυβέρνηση εκ�ονήσει 
ένα σκληρό �ρόγραµµα µεταρρυθµίσεων στο δηµοσιονοµικό τοµέα, την οικονοµική 
ανά�τυξη και την ανταγωνιστικότητα, είµαστε σε θέση να �ροσφέρουµε αυτό το �οσό κι 
ακόµη υψηλότερο», ανέφερε µεταξύ άλλων η ε�ικεφαλής της εδώ Αντι�ροσω�είας της 
World Bank κα Kseniya Lvovsky, σε συνάντησή της µε δηµοσιογράφους, σύµφωνα µε 
δηµοσιεύµατα του αλβανικού τύ�ου, στις 16.1.2012.  
Θα �ρέ�ει όµως να ε�ισηµανθεί, ότι νεώτερα δηµοσιεύµατα, αναφέρουν �οσό 
χρηµατοδότησης, ύψους 40 εκατ. δολλ. ΗΠΑ, της Παγκόσµιας Τρά�εζας στην Αλβανία.  
Ε�ίσης, σηµειώνεται, ότι η Παγκόσµια Τρά�εζα έχει συστήσει µεταρρύθµιση και για το 
συνταξιοδοτικό σύστηµα, για την αναµόρφωση του ο�οίου �αρέχει τεχνική βοήθεια �ρος 
τα αρµόδια αλβανικά Υ�ουργεία.     
 

� Μεταναστευτικά εµβάσµατα 
Ελαφρά µείωση καταγράφηκε µέχρι και το Σε�τέµβριο του 2011 στα µεταναστευτικά 
εµβάσµατα, µε βάση τα στοιχεία της Κεντρικής Τρά�εζας της Αλβανίας. Ειδικότερα, τα 
µεταναστευτικά εµβάσµατα, �ου ήδη το 2010 διαµορφώθηκαν στο χαµηλότερο ε�ί�εδο της 
τελευταίας ε�ταετίας και �εριορίστηκαν στα 690 εκατ. €, σηµειώνοντας έναντι του 2009 
(781 εκατ. €) µείωση της τάξης του 12%, µέχρι και το Σε�τέµβριο του 2011 εκτιµάται ότι 
ανήλθαν στο �οσό των 475 εκατ. €. 
 
 



� ΑΠΟΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

� Προκαταρκτικά α�οτελέσµατα α�ογραφής �ληθυσµού  
Τα �ροκαταρκτικά α�οτελέσµατα της �ρόσφατης (Οκτωβρίου 2011) α�ογραφής 
�ληθυσµού έδωσε στη δηµοσιότητα η Γεν. ∆/ντρια της Στατιστικής Υ�ηρεσίας Αλβανίας 
(INSTAT) ∆ρ. Ines Nurja, διευκρινίζοντας, ότι τα οριστικά στοιχεία εκτιµάται ότι θα 
�αραδοθούν τον Ιούνιο τ.έ..  
Σύµφωνα µε τα ως άνω �ροκαταρκτικά στοιχεία, ο �ληθυσµός της Αλβανίας ανέρχεται 
σήµερα στα 2.831.741  άτοµα, δηλαδή �εριορίστηκε κατά 7,7%, σε σχέση µε την τελευταία 
α�ογραφή του 2001 (3.069.275), µείωση �ου κατά κύριο λόγο οφείλεται στην εκτεταµένη 
µετανάστευση και στη µείωση της γεννητικότητας.  
Όσον αφορά στα φύλα, ο αριθµός των ανδρών ανέρχεται σε 1.421.810 (50,2% του 
�ληθυσµού) και των γυναικών σε 1.409.931 (49,8%). Αξιοσηµείωτη είναι και η ανατρο�ή, 
για �ρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, της αναλογίας µεταξύ �ληθυσµού των µη 
αστικών �εριοχών και των �όλεων, ό�ου σήµερα διαβιεί η �λειονότητα, ήτοι το 53,7% του 
συνολικού �ληθυσµού (έναντι 46,3% σε µη αστικές �εριοχές). 
 

� Προκαταρκτικά α�οτελέσµατα α�ογραφής κατοικιών – νοικοκυριών  
Με βάση τα �ροκαταρκτικά α�οτελέσµατα της ως άνω α�ογραφής �ου ανακοινώθηκαν 
α�ό την INSTAT, �αρά τη µείωση του �ληθυσµού, ο συνολικός αριθµός των κατοικιών 
στην Αλβανία �αρουσιάζει αύξηση της τάξης του 37% σε σύγκριση µε το 2001 και 
ανέρχεται σε 1.075.881. Αντίστοιχα, ο αριθµός των κτιρίων αυξήθηκε, α�ό τα 512.387 το 
2001, στα 686.405 το 2011 (αύξηση 34%). 
Ως οι 8 �ολυ�ληθέστεροι αναδείχτηκαν οι ∆ήµοι  των Τιράνων (Τirane): 421.286 κάτοικοι, 
του ∆υρραχίου (Durres): 115.550, της Αυλώνας (Vlore): 79.948, του Ελµ�ασάν (Elbasan): 
79.810, της Σκόδρας (Shkoder): 74.876, του Kamez: 67.301, του Φιέρι (Fier): 57.198 και της 
Κορυτσάς (Korce): 51.683 κάτοικοι. 
Αναφορικά µε τον αριθµό των νοικοκυριών, το 2011 καταγράφηκαν 740.256 (2001: 
726.895), µε µέσο αριθµό µελών τα 3,8 α�ό 4,2 µέλη το 2001. Τα νοικοκυριά µε τα 
�ερισσότερα µέλη, 4,6, καταγράφηκαν στην �εριφέρεια Κούκες στη ΒΑ Αλβανία, ενώ µε τα 
λιγότερα, ήτοι 3,3 κατά µέσο όρο, στις �εριφέρειες Αργυροκάστρου και Κορυτσάς. Τα 
νοικοκυριά στις �όλεις έχουν σήµερα κατά µέσο όρο 3,6 µέλη (2001: 3,9), ενώ στις µη 
αστικές �εριοχές 4,1 µέλη, σε σχέση µε 4,5 το 2001. 

 
 

� ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ -  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ   
 

� Αύξηση ελάχιστου κεφαλαίου για ΑΕ 
Εγκρίθηκε α�ό το Κοινοβούλιο της χώρας και τέθηκε σε ισχύ α�ό 7.12.2011 ο ν. 
10475/2011, σύµφωνα µε τον ο�οίο τρο�ο�οιείται ο ν. 9901/2008 «�ερί ε�ιχειρηµατιών 
και εµ�ορικών εταιρειών» και το ελάχιστο α�αιτούµενο µετοχικό κεφάλαιο για την ίδρυση 
ανώνυµων εταιρειών / Shoqëri Αnonime / Sh.a. (µη δηµόσιας εγγραφής) αυξάνεται σε 3,5 
εκ. αλβανικά λεκ / ALL (α�ό 2 εκ. ALL). Για τις ανώνυµες εταιρείες �ου ιδρύθηκαν �ριν 
τεθεί σε ισχύ ο ως άνω νόµος, �ροβλέ�εται µεταβατική �ερίοδος ενός έτους (α�ό την 
έναρξη της ισχύος του), �ροκειµένου να αυξήσουν το µετοχικό τους κεφάλαιο σε 
εφαρµογή των νέων διατάξεων, η µη τήρηση των ο�οίων στην �ροβλε�όµενη �ροθεσµία, 
συνε�άγεται διάλυση της Α.Ε. και διαγραφή της α�ό το µητρώο του Εθνικού Κέντρου 
Εγγραφής (National Registration Center / NRC, http://www.qkr.gov.al/), µετά την 
ολοκλήρωση των διαδικασιών εκκαθάρισης. 
 
 



� Παράταση, µέχρι 31.3.2012, «φορολογικής αµνηστίας» 
Εγκρίθηκε α�ό το Υ�ουργικό Συµβούλιο της Αλβανίας η τρίµηνη �αράταση, δηλ. µέχρι 
31.3.2012, της ισχύος του νόµου �ερί «φορολογικής αµνηστίας», ό�ου µεταξύ άλλων 
�αρέχεται δυνατότητα δήλωσης, ε�ανεκτίµησης και νοµιµο�οίησης �εριουσιακών 
στοιχείων, ό�ως και τακτο�οίησης υ�οχρεώσεων και οφειλών �αρελθόντων ετών, α�ό 
ασφαλιστικές οφειλές, φόρους, δασµούς κ.λ�. τέλη, υ�ό τους όρους και τις �ροϋ�οθέσεις 
�ου καθορίζονται για κάθε �ερί�τωση (βλ. σχετ. έγγραφο Γραφείου µας α�ό 3.5.2011 στην 
ιστοθέση 
http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=30116#). 
Σηµειώνεται, ότι η �αράταση κρίθηκε αναγκαία, �ροκειµένου να δοθεί η δυνατότητα σε 
φυσικά �ρόσω�α και ε�ιχειρήσεις να ε�ωφεληθούν α�ό τις οικείες ρυθµίσεις, δεδοµένου 
ότι τους 5 �ρώτους µήνες της εφαρµογής τους τα α�οτελέσµατα δεν ήταν τα αναµενόµενα. 
Η µεγαλύτερη αντα�όκριση �ροήλθε α�ό φυσικά �ρόσω�α �ου στο ως άνω χρονικό 
διάστηµα νοµιµο�οίησαν κεφάλαια 400 εκατ. αλβ. λεκ, καταβάλλοντας 11,9 εκατ. αλβ.  
λεκ, και ε�ανεκτίµησαν ακίνητη �εριουσία αξίας 30 δισ. αλβ. λεκ, �ληρώνοντας το 
αναλογούν �οσό  των 300 εκατ. αλβ.  λεκ. συνολικά. 
Η αντίστοιχη ε�ανεκτίµηση και δήλωση της �ραγµατικής αξίας των �εριουσιακών  
στοιχείων, σε τρέχουσες τιµές αγοράς, των ε�ιχειρήσεων α�έφερε στο αλβανικό δηµόσιο 
�οσό ύψους 418.000 αλβ. λεκ µόνο (3% ε�ί ε�ανεκτιµηθείσας αξίας ακίνητης �εριουσίας 
συνολικού ύψους 14 εκατ. αλβ.  λεκ). 
 

� ∆ιευκρινίσεις για ύψος ΦΠΑ τοµέα υγείας 
Σύµφωνα µε διευκρινιστικές οδηγίες του αλβανικού Υ�ουργείου Οικονοµικών, ο 
µειωµένος συντελεστής ΦΠΑ, ύψους 10%, �ου α�ό 1.1.2011 ε�ιβάλλεται και για τα 
φάρµακα (αντί του γενικά ισχύοντος στη χώρα 20%),  ισχύει για συγκεκριµένες υ�ηρεσίες 
του τοµέα της υγείας µεταξύ των ο�οίων η νοσοκοµειακή �ερίθαλψη (σε ιδιωτικά και 
δηµόσια νοσοκοµεία), η �αροχή υ�ηρεσιών �ρώτων βοηθειών, οι οδοντιατρικές 
υ�ηρεσίες, οι ιατρικές και βιοχηµικές εξετάσεις για διαγνωστικούς σκο�ούς, η έκδοση 
�ιστο�οιητικών υγείας και οι υ�ηρεσίες �ου �ροσφέρονται στο �λαίσιο της 
ε�αγγελµατικής δραστηριότητας ιατρών. 
Αντίθετα, στις αναλύσεις DNA, την έκδοση ιατρικών �ιστο�οιητικών για ασφαλιστικούς 
σκο�ούς, τις κτηνιατρικές υ�ηρεσίες και τις υ�ηρεσίες αισθητικής και εναλλακτικής 
ιατρικής, ο ε�ιβαλλόµενος συντελεστής ΦΠΑ ανέρχεται σε 20%. 
 

 
� ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΛΑ∆ΟΙ – ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  

 
� Είδη ένδυσης (ενεργητική τελειο�οίηση – φασόν)  

Α�ό τους σηµαντικότερους της αλβανικής οικονοµίας �αραµένει σταθερά ο τοµέας της 
ενεργητικής τελειο�οίησης και κατασκευής ενδυµάτων και υ�οδηµάτων.  Ενδεικτικά 
αναφέρεται, ότι το 2010 οι εξαγωγικές ε�ιδόσεις των 400 �ερί�ου ε�ιχειρήσεων �ου 
δραστηριο�οιούνται στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και της υ�όδησης στην 
Αλβανία, α�ασχολώντας 200.000 άτοµα, αντιστοιχούσαν α�ό κοινού στο 1/3 �ερί�ου του 
συνόλου της αξίας των αλβανικών εξαγωγών και στο 50% της συνολικής αξίας των �ρος 
την ΕΕ αλβανικών εξαγωγών.  
Ειδικά όσον αφορά στα είδη ένδυσης, στην Αλβανία λειτουργεί ένας συγκριτικά µεγάλος 
αριθµός �αραγωγικών µονάδων, µε εξειδίκευση στην κατασκευή (εργασία φασόν) 
ενδυµάτων, για λογαριασµό γνωστών ευρω�αϊκών οίκων, δραστηριότητα �ου 
ανα�τύσσεται και εξελίσσεται διαρκώς.  Σύµφωνα µε στοιχεία �ου ανακοινώθηκαν σε 
ενηµερωτική ηµερίδα �ου διοργανώθηκε �ρόσφατα, ο αριθµός των ε�ιχειρήσεων �ου 
δραστηριο�οιούνται στο συγκεκριµένο κλάδο στην Αλβανία εκτιµάται ότι ανέρχεται στις 



315, οι ο�οίες µε κύκλο εργασιών 479 εκ. € και εξαγωγές ύψους 218 εκ. € (το 2010) ή 19% 
της συνολικής αξίας των αλβανικών εξαγωγών, α�ασχολούν �άνω α�ό 70.000 άτοµα, ήτοι 
�οσοστό της τάξης του 7,5% του συνόλου του δυναµικού της χώρας και 22% των 
α�ασχολούµενων στον ιδιωτικό – µη αγροτικό τοµέα.  
Σηµειώνεται, ότι οι ως άνω ε�ιχειρήσεις εισάγουν �ρώτες ύλες ή ηµιτελή �ροϊόντα, κυρίως 
α�ό την Ε.Ε. αλλά και α�ό τρίτες χώρες, τα µετα�οιούν και εξάγουν τα τελικά �λέον 
αγαθά στην Ευρώ�η, µε �ρώτη χώρα �ροορισµού την Ιταλία, �ρος την ο�οία το 2010 
κατευθύνθηκε το 82% �ερί�ου των εξαγωγών, δεύτερη την Ελλάδα (10%) και τρίτη τη 
Γερµανία (6%). Για τις εταιρείες αυτού του είδους, �ου εξάγουν το σύνολο της �αραγωγής 
τους υ�άρχουν αρκετά οικονοµικά κίνητρα, ό�ως η εξαίρεση α�ό την καταβολή ΦΠΑ και 
εισαγωγικών δασµών για τις εισαγόµενες �ρώτες ύλες και το µηχανολογικό εξο�λισµό 
τους. 

 
� Εισαγωγές ειδών ένδυσης 

Οι αλβανικές εισαγωγές ειδών ένδυσης των κεφαλαίων 61 και 62 του εναρµονισµένου 
δασµολογίου (HS 61: ενδύµατα και συµ�ληρώµατα �λεκτά – 62: ενδύµατα και 
συµ�ληρώµατα άλλα α�ό �λεκτά), �αρέµειναν τη διετία 2009 – 2010 στα 128 εκ. €, σε 
σχέση µε 165 εκ. € το 2008.  
Ειδικότερα, η συνολική αξία των εισαγωγών των ειδών �ου εµ�ί�τουν στο κεφάλαιο HS 61 
µειώθηκε α�ό 86 εκ. € το 2008 στα 74 εκ. € το 2010, ενώ το σύνολο των αλβανικών 
εισαγωγών του HS 62 α�ό 79 εκ. € το 2008 �εριορίστηκε το 2010 στα 54 εκ. €. 
Οι αλβανικές εισαγωγές ενδυµάτων α�ό την Ελλάδα, ύψους το 2010 1.570,32 εκ. αλβ. λεκ / 
ALL, έναντι 1.873,03 εκ. ALL το 2009 και 2.282,56 εκ. ALL το 2008, κατέγραψαν το 2010, σε 
σχέση µε το 2009, νέα �τώση �οσοστού -16,2%, σε συνέχεια µείωσης της τάξης του -18% το 
2009 σε σχέση µε το 2008. Η µείωση αυτή οφείλεται στη µεγάλη �τώση της αξίας των 
αλβανικών εισαγωγών ελληνικών ενδυµάτων εκτός των �λεκτών, �ου ήταν της τάξης του  
-38,4% το 2010 (σε σχέση µε το 2009).  
Αντίθετα, τα �λεκτά ενδύµατα και συµ�ληρώµατα τους κατέγραψαν το 2010 θετική 
µεταβολή, της τάξης του 8,5% (σε σχέση µε το 2009), θα �ρέ�ει όµως να ε�ισηµανθεί, ότι η 
αξία των εισαγωγών τους, το ίδιο έτος (2010), διαµορφώθηκε στο 50% �ερί�ου των 
αντίστοιχων µεγεθών των ετών 2007 και 2006, ακολουθώντας τη φθίνουσα τάση των 
εισαγωγών ελληνικού ενδύµατος στην Αλβανία µετά το 2006. 
Περισσότερα στοιχεία για την αλβανική αγορά ειδών ένδυσης, µ�ορούν οι 
ενδιαφερόµενοι να αναζητήσουν σε �ρόσφατο σηµείωµα του Γραφείου ΟΕΥ της 
Πρεσβείας Τιράνων, στη διαδικτυακή �ύλη www.agora.mfa.gr, στην ιστοσελίδα : 
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=31767  
 
� Αγροτικός τοµέας 
Η συµµετοχή του ευρύτερου γεωργικού τοµέα στο ΑΕΠ της Αλβανίας, ανήλθε το 2010 στο 
19%. Η αγροτική γη α�οτελεί το 24% του αλβανικού εδάφους συνολικής έκτασης 2.875.000 
εκταρίων, δηλ. ανέρχεται σε 696.000 εκτάρια. Το 36% του αλβανικού εδάφους, α�οτελεί 
δασική έκταση (1.043.000 εκτάρια) και το 18% βοσκοτό�ια (505.000 εκτάρια).  
Σύµφωνα µε στοιχεία της Υ�ηρεσίας Τροφίµων και Προστασίας του Καταναλωτή του 
Υ�ουργείου Γεωργίας της Αλβανίας, �ερισσότερα α�ό 235.000 εκτάρια αγροτικής γης 
είναι �λέον αρδευόµενα, α�ό 95.000 �ερί�ου εκτάρια το 2005 και 118.000 το 2008, ενώ 
�άνω α�ό το 55% της αρδευόµενης γης βρίσκεται στις ακόλουθες τέσσερις �εριοχές: του 
Φιέρι (23%), της Κορυτσάς (11,5%), της Αυλώνας (10%) και του  Ελµ�ασάν (10%).  
Ο αριθµός των αγροκτηµάτων α�ό 375.000 το 2005, µειώθηκε στα 355.000 �ερί�ου το 2010, 
στα ο�οία σε �οσοστό 43% καλλιεργούνται ο�ωροφόρα δένδρα, ενώ στην �λειονότητα 
ασκείται �αράλληλα και κτηνοτροφική δραστηριότητα. 



Περισσότερα στοιχεία για τις εξελίξεις και την �αραγωγή του γεωργικού τοµέα στην 
Αλβανία, µ�ορούν οι ενδιαφερόµενοι να αναζητήσουν σε �ρόσφατο σηµείωµα του 
Γραφείου µας �ου έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή �ύλη www.agora.mfa.gr, στην 
ιστοσελίδα : 
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=31783  
 

� ∆ιαδίκτυο 
Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία της αλβανικής Αρχής Ηλεκτρονικών και 
Ταχυδροµικών Υ�ηρεσιών Electronic and Postal Communications Authority (AKEP /  
http://www.akep.al/en), το 2011 καταχωρήθηκαν 3.200 νέες ιστοσελίδες µε το 
διαδικτυακό κωδικό .al, τον �λέον χρησιµο�οιούµενο στην Αλβανία, ανεβάζοντας το 
συνολικό αριθµό τους στις 8.000, σε σχέση µε 4.800 το 2010 και 2.800 το 2009.  
Σηµειώνεται, ότι αξιοσηµείωτη άνοδος σηµειώθηκε, �αράλληλα, στον αριθµό των 
ιστοσελίδων µε διαδικτυακούς κωδικούς .com.al, .gov.al και .edu.al. 
Στην αύξηση του αριθµού των ιστοσελίδων µε τον κωδικό .al, τον ο�οίο µ�ορούν να 
χρησιµο�οιούν και �ολίτες της χώρας – Αλβανοί υ�ήκοοι �ου διαµένουν στο εξωτερικό, 
συνέβαλε και η µείωση του �ροβλε�όµενου τέλους καταχώρησης α�ό τα 75 δολλ. ΗΠΑ  
µέχρι τις αρχές του 2010, στα 20 $ (2.000,00 αλβ. λεκ). 
 

� Ασφαλιστική αγορά – ασφάλειες ζωής 
Αύξηση, της τάξης του 5,3%, καταγράφηκε το διάστηµα Ιανουαρίου – Νοεµβρίου 2011 (σε 
σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2010) στο συνολικό ύψος της αξίας των ασφαλίστρων 
στην Αλβανία, το ο�οίο διαµορφώθηκε στα 7,7 δις ALL ή 558 εκατ. €. Οι α�οζηµιώσεις �ου 
κατέβαλαν  οι ασφαλιστικές εταιρείες στην Αλβανία, σύµφωνα µε στοιχεία της αλβανικής 
Αρχής Ε�ο�τείας Χρηµατοοικονοµικών Συναλλαγών, ήταν το διάστηµα Ιανουαρίου – 
Νοεµβρίου 2011, συνολικού ύψους 1,9 δισ. ALL ή 137,5 εκατ. €. 
Ειδικότερα, στο ως άνω διάστηµα, o αριθµός συµβολαίων των ασφαλειών ζωής αυξήθηκε 
κατά 30%, σε ετήσια βάση, καταγράφοντας αύξηση στο συνολικό αριθµό συνολικού 
αριθµού των ασφαλιστικών συµβολαίων στην Αλβανία, µε το µερίδιό τους α�ό 9,9% το 
διάστηµα  Ιανουαρίου – Νοεµβρίου 2010, να ανέρχεται στο 12,23% το αντίστοιχο 
διάστηµα του 2011. Η αύξηση των ασφαλειών ζωής συνοδεύεται και α�ό αύξηση της 
ζήτησης για ταξιδιωτικές ασφάλειες υγείας (travel health insurance), �ου α�οδίδεται 
κυρίως στην κατάργηση, στα τέλη του 2010, των θεωρήσεων εισόδου (visa) στα Κ-Μ της ΕΕ, 
για τους Αλβανούς �ολίτες. 
 

� Ασφάλειες αυτοκινήτων 
Αντίθετα �ρος τις ασφάλειες ζωής, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ως άνω Αρχής Ε�ο�τείας 
Χρηµατοοικονοµικών Συναλλαγών της Αλβανίας, η συνολική αξία των ασφαλίστρων 
υ�οχρεωτικής ασφάλισης οχηµάτων, το διάστηµα Ιανουαρίου – Σε�τεµβρίου 2011, ανήλθε 
στα 3,0 δισ. ALL, δηλαδή µειώθηκε κατά 7,8% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 
�ροηγουµένου έτους, εξέλιξη �ου α�οδίδεται στην α�ελευθέρωσή τους. 

 

 
� ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ – ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ  

 
� Προκαταρκτικό εκθεσιακό �ρόγραµµα 2012 

Οι ενδιαφερόµενοι για τις εκθέσεις και εκθεσιακές εκδηλώσεις �ου θα �ραγµατο�οιηθούν 
στα Τίρανα, στη διάρκεια του 2012, σύµφωνα µε τα µέχρι σήµερα διαθέσιµα στοιχεία, �ου 
έχουν γνωστο�οιηθεί στο Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας Τιράνων α�ό το αλβανικό 
Υ�ουργείο Οικονοµίας, Εµ�ορίου και Ενέργειας και διοργανωτές, µ�ορούν να 



αναζητήσουν το �ροκαταρκτικό εκθεσιακό �ρόγραµµα στην ιστοσελίδα του Γραφείου µας, 
στη θέση http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=31844   
 

� Παρουσιάσεις εκδήλωσης µε θέµα «Ενεργειακές Πολιτικές και Στρατηγικές 
στην Νοτιοανατολική Ευρώ�η και ο Ρόλος της Αλβανίας», Τίρανα, 13.12.2011 

Ό�ως µας ενηµέρωσε το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώ�ης (ΙΕΝΕ), οι �αρουσιάσεις της 
ηµερίδας – σεµιναρίου, µε θέµα «Ενεργειακές Πολιτικές και Στρατηγικές στη ΝΑ Ευρώ�η 
και ο Ρόλος της Αλβανίας», �ου διοργανώθηκε την Τρίτη, 13.12.2011, στο Sheraton των 
Τιράνων, σε συνεργασία µε το Ελληνο-Αλβανικό Εµ�ορικό και Βιοµηχανικό 
Ε�ιµελητήριο (ΕΑΕΒΕ), έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του και βρίσκονται στη διάθεσή 
των ενδιαφεροµένων, στη θέση http://www.iene.gr/seminar-albania2011/.  
Σηµειώνεται, ότι στην εκδήλωση κεντρικός οµιλητής ήταν ο Εκτελεστικός ∆/ντής του ΙΕΝΕ 
κ. Κωστής Σταµ�όλης, ο ο�οίος �αρουσίασε τη µεθοδολογία �ου ακολουθήθηκε και τα 
βασικά �εδία έρευνας της µελέτης «SE Europe Energy Outlook 2011», ό�ου �εριέχονται 
αναλυτικά στοιχεία των ενεργειακών δεδοµένων (�αραγωγή, ζήτηση, κατανάλωση κ.λ�.) 
της �εριοχής, ανά χώρα και ενεργειακό κλάδο, καθώς και εκτιµήσεις για τις εξελίξεις και 
τις ενεργειακές ε�ενδύσεις στη ΝΑ Ευρώ�η. Ε�ίσης, ειδικότερα θέµατα ανέ�τυξαν α�ό 
ελληνικής �λευράς  ο Συντονιστής Ευρω�αϊκών Έργων του ΙΕΝΕ κ. Νικόλαος Σοφιανός 
και ο ∆/ντής ∆ιεθνών ∆ράσεων και Παρακολούθησης Έργων της ∆ΕΠΑ κ. ∆ηµήτριος 
Μανώλης και α�ό αλβανικής ο ∆/ντής Ενεργειακών Πολιτικών του Υ�ουργείου 
Οικονοµίας, Εµ�ορίου και Ενέργειας της Αλβανίας Καθ. Stavri Dhima και ο ∆/ντής της 
αλβανικής ∆ηµόσιας Ε�ιχείρησης Ηλεκτρισµού KESH κ. Lorenc Kosta.  

 

� 1η ∆ιεθνής Έκθεση «HORECA ALBANIA EXPO 2012», Συνεδριακό Κέντρο, 
Τίρανα, 16–19.3.2012 

Ό�ως µας γνωστο�οίησε η ελληνική εταιρεία «ΕΧΡΟ LINE», http://www.expoline.gr/, το 
χρονικό διάστηµα α�ό 16–19.3.2012 διοργανώνει στο Συνεδριακό Κέντρο των Τιράνων 
(Palace of Congresses), την 1η ∆ιεθνή Έκθεση «HORECA ALBANIA EXPO 2012», στην 
ο�οία θα λάβουν µέρος  ε�ιχειρήσεις α�ό όλο το φάσµα του ξενοδοχειακού εξο�λισµού, 
του εξο�λισµού εστιατορίων, καφέ κ.ά. συναφών χώρων, εταιρείες εµ�ορίας και 
�αραγωγής τροφίµων και �οτών, καθώς και εταιρείες του ευρύτερου κλάδου της εστίασης. 
Περισσότερες �ληροφορίες για την εκδήλωση, µ�ορούν οι ενδιαφερόµενοι να 
αναζητήσουν στη θέση: 
http://www.expoline.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=5
5&lang=el.   
 

� 12η ∆ιεθνής Έκθεση «CONSTRUCTIONS», Συνεδριακό Κέντρο, Τίρανα, 23–
25.3.2012 

Η ελληνική εταιρεία «NEW GENESIS», http://www.newgenesis.gr/, µας γνωστο�οίησε, 
ότι το 3ήµερο 23–25.3.2012, διοργανώνει, µε τη στήριξη του Ελληνο-Αλβανικού Εµ�ορικού 
και Βιοµηχανικού Ε�ιµελητηρίου (ΕΑΕΒΕ), www.gacci.al, της Ένωσης Αλβανών 
Αρχιτεκτόνων και της Αλβανικής Ένωσης Ενέργειας, στο Συνεδριακό Κέντρο των 
Τιράνων (Palace of Congresses), τη 12η ∆ιεθνή Έκθεση Κατασκευών «CONSTRUCTIONS», 
στην ο�οία θα λάβουν µέρος  ε�ιχειρήσεις α�ό όλο το φάσµα του κλάδου.  
Στο �λαίσιο της ως άνω έκθεσης, την Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012, �ρογραµµατίζεται να 
�ραγµατο�οιηθεί στον ίδιο χώρο, ηµερίδα µε θέµα «Έργα Υ�οδοµής-Κατασκευές-
Ενέργεια» και οµιλητές ε�ιστήµονες α�ό την Ελλάδα και την Αλβανία, οι ο�οίοι θα 
καταθέσουν τις α�όψεις τους σε θέµατα �ου αναφέρονται στις νέες τεχνολογίες και 
εφαρµογές στον τοµέα των σύγχρονων κατασκευών. 
Περισσότερες �ληροφορίες για την εκδήλωση, µ�ορούν οι ενδιαφερόµενοι να 
αναζητήσουν στη θέση: http://www.kataskeves.com.gr/. 



� ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 

� Σχεδιασµός ∆ήµου Τιράνων 
Με 29 ψήφους υ�έρ και 25 κατά εγκρίθηκε, τις τελευταίες ηµέρες του ∆εκεµβρίου 2011, ο 
ετήσιος �ροϋ�ολογισµός του ∆ήµου Τιράνων για το 2012, συνολικού ύψους 70 εκατ. δολλ. 
ΗΠΑ, �ου α�οτελεί το υψηλότερο �οσό στην ιστορία του ∆ήµου και στοχεύει στην 
οικονοµική ανά�τυξη της Πρωτεύουσας, µε την ενίσχυση της α�ασχόλησης και τη 
βελτίωση της �οιότητας ζωής και των υ�οδοµών, ανέφερε µεταξύ άλλων στη σχετική 
εισήγησή του ο ∆ήµαρχος κ. Lulzim Basha, �ροαναγγέλλοντας και α�αλλαγές – 
ελαφρύνσεις α�ό δηµοτικά τέλη για νέες µικρές και µικρο-µεσαίες ε�ιχειρήσεις ή 
κατασκευαστικές εταιρείες �ου θα �ροσλάβουν συγκεκριµένο αριθµό (50 – 75) ανέργων.   
Σύµφωνα µε στοιχεία �ου δηµοσιεύτηκαν στον αλβανικό τύ�ο, ο αριθµός των 
εγκατεστηµένων στα Τίρανα ε�ιχειρήσεων εκτιµάται ότι τον Ιούνιο του 2010 ανερχόταν 
στις 28.730, α�ό τις ο�οίες το 69% µικρές. Α�ό το σύνολο των ε�ιχειρήσεων της αλβανικής 
Πρωτεύουσας, �οσοστό 26% δραστηριο�οιείται στον τοµέα των λιανικών �ωλήσεων, 16% 
των υ�ηρεσιών, 15% στον τοµέα της αναψυχής και διασκέδασης και 13% στο χονδρικό 
εµ�όριο. Στο φετινό �ροϋ�ολογισµό του ∆ήµου Τιράνων, �ροβλέ�ονται αυξηµένες 
ε�ενδύσεις σε υ�οδοµές, 50% α�ό τις ο�οίες θα κατευθυνθούν σε νέα έργα και 50% σε ήδη 
υλο�οιούµενα, ενώ βασικοί άξονες των εκτεταµένων �αρεµβάσεων �ου 
�ρογραµµατίζονται  αφορούν το οδικό δίκτυο και τις �λατείες, τον �οταµό �ου διασχίζει 
την Πρωτεύουσα και τη χρήση των 6.000 δηµόσιων ακινήτων. 
 

� Προβλέψεις �ροϋ�ολογισµού 2012 
Το τούνελ στον αυτοκινητόδροµο Τίρανα – Ελµ�ασάν, το ο�οίο κατασκευάζεται α�ό την 
ελληνική «ΑΚΤΩΡ» και ο οδικός άξονας Σκόδρα – Hani I Hotit, ό�ου βρίσκεται ο 
συνοριακός σταθµός µε το Μαυροβούνιο, είναι δύο α�ό τα έργα �ου αναµένεται να 
ολοκληρωθούν το 2012, ανακοίνωσε µεταξύ άλλων, σε �ρόσφατη συνέντευξη τύ�ου ο 
Υ�ουργός ∆ηµοσίων Έργων και Μεταφορών κ. Sokol Oldashi, σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα 
του αλβανικού τύ�ου. Στο φετινό �ροϋ�ολογισµό �ροβλέ�εται, ε�ίσης, η υλο�οίηση 
ε�ενδύσεων σε έργα ύδρευσης και άρδευσης σε �αράκτιες �εριοχές, υγειονοµικής ταφής 
στερεών α�όβλητων στην Κορυτσά (έργο ύψους 11 εκατ. € �ου χρηµατοδοτείται α�ό τη 
γερµανική KfW), ό�ως και ολοκλήρωσης του τερµατικού σταθµού του λιµένα ∆υρραχίου 
και α�οκατάστασης α�οβάθρων του (χρηµατοδότηση ΕΙΒ / EBRD). 
Με βάσεις τις �ροβλέψεις του �ροϋ�ολογισµού, το 2012 θα διατεθούν στην Αλβανία 
συνολικά 69,7 δισ. αλβ. λεκ σε ε�ενδύσεις (27,3 δισ. µε εγχώρια χρηµατοδότηση και 42,3 
δισ. αλβ. λεκ µε εξωτερική), ενώ το µεγαλύτερο �οσό θα κατευθυνθεί στους τοµείς 
�ροτεραιότητας και ειδικότερα στην �αιδεία (3,2% του ΑΕΠ), τις υ�οδοµές (3,05% του 
ΑΕΠ) και την  υγεία (2,6% του ΑΕΠ).  
 
 

� ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

� Ανακοίνωση Bankers Petroleum 
Σύµφωνα µε στοιχεία �ου γνωστο�οίησε η καναδική Bankers Petroleum, ο κύκλος 
εργασιών της στην Αλβανία, το 2011, ανήλθε σε 340 εκατ. δολλ. ΗΠΑ και οι �ωλήσεις 
αργού �ετρελαίου αυξήθηκαν στα 12.784 βαρέλια την ηµέρα, σηµειώνοντας άνοδο, της 
τάξης του 33%, σε σχέση µε το 2010, ως α�οτέλεσµα αυξηµένης �αραγωγής και ζήτησης. 
Ειδικότερα, η �αραγωγή της ανήλθε το 2011 στα 13.051 βαρέλια την ηµέρα, κατά µέσο όρο, 
καταγράφοντας άνοδο 33% (2010: 9806 βαρέλα/ηµέρα), ενώ η µέση τιµή, φτάνοντας στα 
72,84 δολλ. ΗΠΑ το βαρέλι, σηµείωσε αύξηση �οσοστού 50% �ερί�ου.  
Όσον αφορά στα καθαρά έσοδά της, µέχρι και το Σε�τέµβριο του 2011, η Bankers 
Petroleum ανέφερε ότι ανήλθαν στα 35,7 εκατ. δολλ. ΗΠΑ, δηλαδή, λόγω υψηλότερης 



�αραγωγής και τιµών του �ετρελαίου, σηµείωσαν αύξηση της τάξης του 506%, σε σχέση µε 
την αντίστοιχη �ερίοδο του 2010. 
Ε�ίσης, η ως άνω καναδική εταιρεία ανακοίνωσε ότι το ε�ενδυτικό �ρόγραµµά της για το 
2012 στην Αλβανία, �ρογραµµατίζεται να ανέλθει σε συνολικό ύψος 215 εκατ. δολλ. ΗΠΑ 
και θα εστιάσει, µεταξύ άλλων, σε µεγάλες ανα�τυξιακές δραστηριότητες στο �εδίο Patos 
Marinza στη Ν∆ Αλβανία, οι ο�οίες θα �εριλαµβάνουν εξορύξεις για την αύξηση της 
�αραγωγής και των α�οθεµάτων, ε�ανενεργο�οίηση και λειτουργία υφιστάµενων 
�ετρελαιο�ηγών, ό�ως και κατασκευή των α�αιτούµενων υ�οδοµών. Αντίστοιχα, 
δραστηριότητες θα ανα�τυχθούν και στα �εδία Kucova  και Block F. 
  

� Υ/Η Μονάδα �οταµού Shala 
Ό�ως ανακοίνωσε το Γραφείο της εταιρείας ανανεώσιµων �ηγών ενέργειας 3Power 
Energy Group στη Νέα Υόρκη, εγκρίθηκε α�ό το αλβανικό Συµβούλιο Υ�ουργών, 
συµφωνία-�λαίσιο µε αλβανικό ε�ενδυτικό όµιλο, για την εξαγορά �οσοστού 75% των 
δικαιωµάτων �αραχώρησης, για την ανά�τυξη µονάδας �αραγωγής υδροηλεκτρικής 
ενέργειας στον �οταµό Shala, ισχύος 127,6 MW, στην Αλβανία. 
Η τιµή αγοράς της �αραχώρησης ανέρχεται στα 20 εκατ. δολ. ΗΠΑ �ερί�ου και το 
ε�ενδυτικό κόστος για το έργο υ�ολογίζεται στα 180 εκατ. δολλ. ΗΠΑ, ενώ η µονάδα 
�ρογραµµατίζεται να συνδεθεί στο δίκτυο το 2015. Ό�ως σηµειώνεται στην ανακοίνωση 
της 3Power Energy Group, «η οριστικο�οίηση της συµφωνίας α�οτελεί ε�ιστέγασµα των 
�ροσ�αθειών της για διείσδυση στη βαλκανική αγορά και ανοίγει το δρόµο για την 
ανάληψη �ερισσότερων έργων �αγιώνοντας τη θέση της στην αγορά των ανανεώσιµων 
�ηγών ενέργειας». 
 

� Προσφυγή σε διαιτησία αµερικανικής Sky Petroleum  
Α�οζηµίωση 1 δισ. δολλ. ΗΠΑ ζητά η Sky Petroleum, µε �ροσφυγή της στη διεθνή 
διαιτησία, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωσή της. Ό�ως αναφέρεται στο κείµενο, η 
αµερικανική εταιρεία ε�ικαλείται µονοµερή αθέτηση της σύµβασης (Production Sharing 
Contract / PSC), �ου υ�έγραψε τον Ιούνιο του 2010 µε το αλβανικό Υ�ουργείο 
Οικονοµίας, Εµ�ορίου και Ενέργειας, εκ�ροσω�ούµενο α�ό την Εθνική Αρχή Φυσικών 
Πόρων Αλβανίας (National Agency of Natural Resources of Albania / AKBN, 
http://www.akbn.gov.al/) και της �αραχωρούσε δικαιώµατα εξόρυξης στα �εδία 
ενδιαφέροντός της   (Block Four, Block Five και Block Dumre). 
 

� Έρευνες φυσικού αερίου ισραηλινής ILDC  
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του αλβανικού τύ�ου, η Emanuelle Adriatic Energy Ltd, 
κυ�ριακή θυγατρική της ισραηλινής εταιρείας Israel Land Development Company Energy 
Ltd, υ�έγραψε συµφωνία µε την Εθνική Αρχή Φυσικών Πόρων Αλβανίας (National 
Agency of Natural Resources of Albania / AKBN, http://www.akbn.gov.al/), για την 
ανά�τυξη, την �αραγωγή και το δικαίωµα �ώλησης �ροϊόντων υδρογονανθράκων σε 
τρεις υ�εράκτιες �εριοχές στην Αδριατική Θάλασσα, συνολικού µήκους 5.070 χιλιοµέτρων.  
 


