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1. Επιτειρημαηική δραζηηριόηηηα 
 

1.1. Δλέξγεηα 

Αύμεζε παξαγσγήο ειεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

Η παξαγσγή ειεθηξηθήο Δλέξγεηαο ηεο Αιβαλίαο απμήζεθε θαηά 5,7% εηεζίσο ην 2012, 

ζχκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο αιβαληθήο Δπηρείξεζεο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

(KESH).  

 

Πξόγξακκα αζθαιείαο θαη ζρεδηαζκνύ έθηαθηεο αλάγθεο πξνθήξπμε ε KESH 

Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αλάπηπμε πξνγξάκκαηνο αζθαιείαο  θαη 

ζρεδηαζκνχ δηαδηθαζηψλ έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηα Τδξνειεθηξηθά Έξγα ηνπ Γξίλνπ 

πνηακνχ, 500 MW Fierze, 600 MW Koman, θαη ην 250 MW Vau i Νηέγηεο, αλαθνίλσζε 

ε Αιβαληθή Δπηρείξεζε Ηιεθηξηζκνχ (KESH) ζηηο 2 Απξηιίνπ η.έ.. Η εκεξνκελία 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ ιήγεη ζηηο 19 Απξηιίνπ 2013. Η Αιβαληθή Δπηρείξεζε 

Ηιεθηξηζκνχ, επηδηψθεη λα αλαπηχμεη γηα ηνπο ηξεηο ζηαζκνχο πδξνειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, νη νπνίνη παξέρνπλ ην 95% ηεο παξαγφκελεο ζηελ Αιβαλία Δλέξγεηαο, έλα 

πξφγξακκα αζθαιείαο ησλ θξαγκάησλ κε ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη κεζνδνινγία γηα 

ηε δηαρείξηζε, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ αλάιπζε ηνπ θηλδχλνπ, θαζψο θαη γηα ηελ 

αλάπηπμε ζρεδίσλ έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηελ εηνηκφηεηα θάζε θξάγκαηνο.  

 

Γξαζηεξηνπνίεζε ηεο Shala Energy Sh.p.k ζηελ Αιβαλία 

H εηαηξεία Shala Energy Sh.p.k, αλαθνίλσζε ζηηο 24 Μαξηίνπ η.έ. φηη ζα θαηαζθεπάζεη 

ζηελ Αιβαλία πδξνειεθηξηθφ εξγνζηάζην αμίαο 211 εθ. Δπξψ. χκθσλα κε ηελ εηαηξεία, 

έρεη ππνγξαθεί ζχκβαζε παξαρψξεζεο γηα ηελ αλάπηπμε 127,6 MW πδξνειεθηξηθψλ 

έξγσλ ζηνλ πνηακφ άια. Οη φξνη ηεο ζπκθσλίαο πξνβιέπνπλ ηελ θαηνρή φισλ ησλ 

δηθαησκάησλ  παξαρψξεζεο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ πδξνειεθηξηθνχ 

ζηαζκνχ γηα 35 ρξφληα. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ έξγνπ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηνλ 

εμνπιηζκφ, γξακκέο κεηαθνξάο θαη άιια έμνδα, ζα αλέιζεη  ζε 272.700.000 $ ΗΠΑ. Σν 

30% ηνπ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο ζα θαιπθζεί απφ θεθάιαηα ηεο Shala Energy sh.p.k, θαη 

ην ππφινηπν ζα ρξεκαηνδνηεζεί κέζσ καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ. Σν έξγν αλακέλεηαη λα 

νινθιεξσζεί εληφο ηεζζάξσλ εηψλ απφ ηελ έλαξμε θαηαζθεπήο. 

 

Αιιαγέο ζηε ζπκθσλία γηα Devoll 

Δγθξίζεθαλ απφ ην αιβαληθφ θνηλνβνχιην ζηηο 21 Μαξηίνπ η.έ. νη αιιαγέο ζηε 

ζπκθσλία εθρψξεζεο ησλ έξγσλ ζην Devoll. χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο EVN AG,  ην 

50% ηνπ κεξηδίνπ ηεο ζηελ Devoll πδξνειεθηξηθή ShA ζα πσιεζεί ζηελ Statkraft AS. 

  

Σξηκεξήο πκθσλία γηα ηνλ ΣΑΡ 

Διιάδα, Ιηαιία θαη Αιβαλία ππέγξαςαλ (13.2.2013) ηξηκεξή δηαθπβεξλεηηθή πκθσλία 

ππνζηήξημεο ηνπ αγσγνχ Trans Adriatic Pipeline (TAP) πνπ ζα κεηαθέξεη θπζηθφ αέξην 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
Μάρτιος 2013 

 
Επισκόπηση οικονομικών ειδήσεων από τον αλβανικό τύπο 
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απφ ην Αδεξκπατηδάλ ζηελ Δπξψπε, ζην πιαίζην επξσπατθήο πξνζπάζεηαο γηα 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ ηεο επείξνπ θαη κείσζε ηεο ππέξκεηξεο 

εμάξηεζεο απφ ηε Ρσζία. Σν έξγν TAP έρεη σο ζηφρν λα κεηαθέξεη θπζηθφ αέξην απφ 

ηελ πεξηνρή ηεο Καζπίαο κέζσ Διιάδαο, Αιβαλίαο θαη Ιηαιίαο (Αδξηαηηθήο Θάιαζζαο 

θαη λφηηαο Ιηαιίαο) ζηε Γπηηθή Δπξψπε. Δάλ επηηχρεη, ην πξφγξακκα ζα αλνίμεη έλαλ λέν 

ιεγφκελν Νφηην Γηάδξνκν Φπζηθνχ Αεξίνπ πξνο ηελ Δπξψπε θαη ζα δεκηνπξγήζεη κηα 

λέα δηέμνδν ζηελ αγνξά γηα ην θπζηθφ αέξην απφ ηελ Καζπία. 

 

Δγθξίζεθε ε ζπκθσλία γηα ηνλ αγσγό θπζηθνύ αεξίνπ ΣΑΡ 

Η αιβαληθή βνπιή ελέθξηλε νκφθσλα ζηηο 25 Μαξηίνπ 2013 ηε πκθσλία κεηαμχ 

Αιβαλίαο, Ιηαιίαο θαη Διιάδαο γηα ηνλ αγσγφ θπζηθνχ αεξίνπ ΣΑΡ. 

 

Πξνθήξπμε Γηεζλνύο Γηαγσληζκνύ γηα ην εξγνζηάζην δηπιηζηήξην ζην Σζεξξίθ    
Σν δηπιηζηήξην ζην Σζεξξίθ (θνληά ζην Δικπαζάλ) ζα επαλαιεηηνπξγήζεη, κεηά ηελ 

πξνθήξπμε ζηηο 25 Μαξηίνπ η.έ. δηεζλνχο δηαγσληζκνχ απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο 

ηεο Αιβαλίαο, ελψ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί νη πξψηεο πξνζθνξέο απφ ηελ ηνπξθηθή 

εηαηξία Kurum. Πξφθεηηαη γηα κηα επέλδπζε 50 εθαη. επξψ εληφο 18 κελψλ κε 

ηαπηφρξνλε δεκηνπξγία 500 λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

 

Μεγάιε αύμεζε ησλ εζόδσλ ηεο Bankers Petroleum  

Αχμεζε θαηά 27% εηεζίσο θαηεγξάθε γηα ηα έζνδα ηεο Bankers Petroleum, ηα νπνία ην 

2012 αλήιζαλ ζε 432 εθ. Γνι ΗΠΑ ζχκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο εηαηξείαο ζηηο 

18 Μαξηίνπ 2013.  

 

Αιβαληθόο Σύπνο: «Η Διιάδα έρεη πεηξέιαην θαη θπζηθό αέξην ζην Ιόλην θαη ηελ 

Κξήηε» 

χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ αιβαληθνχ Σχπνπ,  ζεηηθά ήηαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

εξεπλψλ απφ ην πινίν «Nordic Explorer», γηα ηελ χπαξμε πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ 

αεξίνπ ζε Ιφλην θαη Κξήηε ζε πεξηνρή 225.000 θπβηθψλ κέηξσλ ζηε ζάιαζζα. Σν 

ειιεληθφ Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο επηβεβαίσζε γηα πξψηε θνξά επίζεκα φηη ζην Ιφλην 

θαη ηελ Κξήηε ππάξρεη πεηξέιαην θαη θπζηθφ αέξην. Αλακέλεηαη ε νινθιήξσζε ηεο 

επεμεξγαζίαο ησλ γεσθπζηθψλ δεδνκέλσλ κέρξη ηα ηέιε ηνπ 2013, ψζηε λα μεθηλήζεη ν 

γχξνο ησλ αδεηνδνηήζεσλ ζηηο πεηξειατθέο εηαηξείεο πνπ ζα εθθξάζνπλ ελδηαθέξνλ ην 

πξψην κηζφ ηνπ 2014.  

 

1.2. Σειεπηθνηλσλίεο 

πκθσλία Κνζόβνπ-Αιβαλίαο γηα ηνλ δηεζλή θσδηθό θιήζεο 

Σν Κφζνβν θαη ε Αιβαλία αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ θνηλέο νκάδεο εξγαζίαο πνπ ζα 

αζρνιεζνχλ κε ηελ πηζαλφηεηα πξνζσξηλήο εθκεηάιιεπζεο ηνπ δηεζλνχο θσδηθνχ 

ηειεθσληθήο θιήζεο ηεο Αιβαλίαο +355, κέρξηο φηνπ ην Κφζνβν λα απνθηήζεη ηνλ δηθφ 

ηνπ θσδηθφ. Απηά αλαθνηλψζεθαλ κεηά ηε ζπλάληεζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθήο 

Αλάπηπμεο, θ. Μπεζίκ Μπέθηατ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Καηλνηνκηψλ θ. Γθεληο Πφιν, νη 

νπνίνη ππέγξαςαλ θαη κηα ζπκθσλία ζηνλ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο. 

 

Έξεπλα ηεο Αξρήο Αληαγσληζκνύ γηα ηελ Vodafone 

Η αιβαληθή Αξρή Αληαγσληζκνχ μεθίλεζε ζε βάζνο έξεπλα γηα ηελ εηαηξεία Vodafone 

ζχκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ζηηο 2 Απξηιίνπ 2013.  
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1.3. Κιάδνο θαηαζθεπώλ 

Γηεζλήο δηαγσληζκόο γηα ηα απνρεηεπηηθά έξγα. 

Γηεζλήο δηαγσληζκφο γηα ην έξγν επίβιεςεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απνρέηεπζεο 

πξνθεξχρζεθε ζηηο 21 Μαξηίνπ η.έ..  

 

Κάκςε ηνπ θιάδνπ θαηαζθεπώλ  

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Αιβαλίαο, ηελ 1
ε
 

Απξηιίνπ 2013, ν θχθινο  εξγαζηψλ ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ, ζε ζηαζεξέο ηηκέο, 

θαηέγξαςε κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 12,3% ζε ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο, (ηηκέο απνπιεζσξηζκέλεο κε ηνλ Γείθηε Κφζηνπο Καηαζθεπήο, 

2005 = 100). Δπίζεο, ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην θιάδν ησλ Καηαζθεπψλ κεηψζεθε 

θαηά 11,0% εηεζίσο, ελψ νη κηζζνί κεηψζεθαλ θαηά 11,4%. 

12 ρηι. απνύιεηα δηακεξίζκαηα ζε όιε ηελ Αιβαλία 

χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηεο 16
εο

 Μαξηίνπ η.έ., ζε φιε ηελ Αιβαλία ππάξρνπλ 12 ρηι. 

δηακεξίζκαηα ηα νπνία δελ έρνπλ πσιεζεί, κε απνηέιεζκα λα πιήηηνληαη εηαηξείεο ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα. Δπηπιένλ, απμάλεη ην ελδερφκελν θαηάζρεζεο θαηνηθηψλ ιφγσ 

αχμεζεο ησλ κε εθπιεξνχκελσλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ.  

 

1.4. Σνκέαο εμόξπμεο 

Οινθιεξώζεθε ην ζρέδην ηδησηηθήο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο Tirex 

ηηο αξρέο Μαξηίνπ 2013, ε  Tirex νινθιήξσζε ην ζρέδην ηδησηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, ην 

νπνίν είρε αλαθνηλψζεη ζηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ η.έ., κε ηελ ηνπνζέηεζε ζρεδφλ  

3,120,000 $ ΗΠΑ ζε κεηξεηά. Σα λέα θεθάιαηα ζα αμηνπνηεζνχλ ζηελ πινπνίεζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ ηεο εηαηξείαο ζην κεηαιιείν ηεο Μηξληίηα. Σα ζρέδηα εμφξπμεο 

ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξηνρή απηή θαζψο θαη γηα ηηο πεξηνρέο Fushe Arres, Tuc, Paluce 

θαη Qafe Bari εγθξίζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο αδεηψλ εμφξπμεο, κέζσ ηεο 

επέθηαζήο ηνπο ζε 25 έηε σο απνηέιεζκα ζπλνιηθήο επέλδπζεο 25 εθ. $ ΗΠΑ ζε έμη 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηεο εθαηζηεηνγελνχο ζεηνχραο (VMS) πεξηνρήο ηεο Μηξληίηα.  

Η εηαηξεία έρεη ήδε ζπλάςεη ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή ραιθνχ, 

ρξπζνχ θαη αξγχξνπ, πνπ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα πξνβεί άκεζα ζηελ παξαγσγή. Αξρηθά, 

ε ζπλεξγαζία ζηνρεχεη ζε παξαγσγή 500 ηφλσλ αλά εκέξα, κε ζηφρν λα αλέιζεη έσο 

2.000 ηφλνπο εκεξεζίσο κεηά απφ δχν ρξφληα. 

 

7
ν
 πλέδξην ηεο «Έλσζεο Γεσθπζηθώλ Αιβαλίαο» 

Σνλ δηνξηζκφ ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηεο ζηελ Αιβαλία (country manager), Γξ 

Perparim Alikaj, σο κέινπο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο γηα ην 7
ν
 πλέδξην ηεο «Έλσζεο 

Γεσθπζηθψλ Αιβαλίαο» (Balkan Geophysical Society), ην νπνίν  ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

ζηα Σίξαλα ηνλ Οθηψβξην 2013, αλαθνίλσζε ε TIREX RESOURCES, ζηηο 1 Απξηιίνπ 

2013. Ο Γξ Alikaj σο πξφεδξνο ηεο ππνεπηηξνπήο γηα ηελ εμφξπμε πεηξειαίνπ θαη 

θπζηθνχ αεξίνπ, ησλ Ξέλσλ Δπελδπηψλ ηεο Αιβαλίαο (FIAA), δήισζε φηη ε Αιβαλία 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εμειηρζεί ζε «ζεκαληηθφ πεξηθεξεηαθφ παίθηε» ζηελ επξσπατθή 

βηνκεραλία εμφξπμεο, κε δπλακηθφ γηα ηελ παξαγσγή ραιθνχ, ςεπδαξγχξνπ, ρξπζνχ, 

αξγχξνπ, ρξσκίνπ, ζηδεξνληθειίνπ θαη άιισλ κεηάιισλ. 
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20
ν
 πλέδξην ηεο «Γεσινγηθήο Έλσζεο Καξπαζίσλ – Βαιθαλίσλ» 

ε ζπλέρεηα ηνπ 7
νπ

 πλεδξίνπ ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηνλ Οθηψβξην 2013,  ην 20
ν
 

πλέδξην ηεο «Γεσινγηθήο Έλσζεο Καξπαζίσλ – Βαιθαλίσλ» ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα 

Σίξαλα ηνλ επηέκβξην ηνπ 2014. 

 

Μέινο ηνπ Γ.. ηνπ «Αιβαλνθαλαδηθνύ Δπηρεηξεκαηηθνύ πκβνπιίνπ» ν CEO ηεο 

Tirex   

Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ «Αιβαλνθαλαδηθνχ Δπηρεηξεκαηηθνχ 

πκβνπιίνπ»  αλαθεξχρζεθε ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο (CEO) ηεο Tirex Resources, θ. 

Bryan Slusarchuk, ην ηξίην δεθαήκεξν Μαξηίνπ 2013.  

 

1.5. Σξαπεδηθόο Σνκέαο 

Γάλεην από ηελ EBRD 

Σν αιβαληθφ Κνηλνβνχιην ελέθξηλε ζηηο 21 Μαξηίνπ η.έ. δάλεην χςνπο 12,7 εθ. Δπξψ 

απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλνηθνδφκεζεο θαη Αλάπηπμεο (EBRD), γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο αζθαιείαο (πξβι αλσηέξσ 1.1). 

 

Δπίδξαζε ζηνλ ηξαπεδηθό ηνκέα ηεο Αιβαλίαο ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ 

Διιάδα. 

χκθσλα κε έθζεζε ηνπ Ιδξχκαηνο Soros γηα ηελ αιβαληθή νηθνλνκία ην 2012, ε 

νηθνλνκηθή θξίζε ηεο Διιάδνο έρεη επεξεάζεη ηηο αιβαληθέο ηξάπεδεο κε απνηέιεζκα 

ηελ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο θαη ηε κείσζε ρνξήγεζεο δαλείσλ. ηελ έθζεζε, ε νπνία 

δεκνζηεχζεθε ην ηξίην δεθαήκεξν Μαξηίνπ η.έ., αλαθέξεηαη επίζεο φηη εμαηηίαο ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη κεηξηθέο ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα, νη ζπγαηξηθέο 

ηνπο ζηελ Αιβαλία ζηεξίδνληαη θπξίσο εζσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε. Ωζηφζν, ζα πξέπεη 

λα επηζεκαλζεί φηη ε εζσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε φισλ ησλ ηξαπεδψλ ζηελ Αιβαλία (φρη 

κφλν ησλ ειιεληθψλ) είλαη απνηέιεζκα ησλ απνθάζεσλ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο 

Αιβαλίαο γηα ηε ζσξάθηζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ηελ θξίζε. 

 

Μείσζε θεξδώλ ηεο ProCredit Bank Albania 
εκαληηθή κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 78,5% εηεζίσο, θαηεγξάθε γηα ηα θαζαξά θέξδε ηεο 

ProCredit Bank Albania, ην 2012. 

 

Αθηέξσκα γηα ηα 15 ρξόληα ηεο Alpha Bank ζηελ Αιβαλία 
Αθηέξσκα γηα ηα 15 ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο ειιεληθήο Alpha Bank ζηελ Αιβαλία, 

παξέζεζαλ ζηηο 23 Μαξηίνπ η.έ. ε ε/θ Shqip, ε Μεηξνπφι θη άιιεο ε/θ. ην αθηέξσκα 

αλαθέξεηαη φηη ε Alpha Bank μεθίλεζε ηελ δξαζηεξηφηεηά ηεο ζηελ Αιβαλία ην 1998, 

δηαζέηεη 42 ππνθαηαζηήκαηα ζ’ φιε ηελ ρψξα θαη παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηεο ζε 210 

ρηιηάδεο πειάηεο. Η Alpha Bank ηνλίδεη φηη πξνηεξαηφηεηά ηεο είλαη νη επελδχζεηο ζηηο 

κηθξέο επηρεηξήζεηο.  

 

Σξάπεδαο ηεο Αιβαλίαο: λέν παθέην κέηξσλ γηα ηελ ηόλσζε ηνπ δαλεηζκνύ  

Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Αιβαλίαο θ. Αξληηάλ Φνπιάλη εηζήγαγε ρζεο ηξεηο 

βαζηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηνλ δαλεηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηηο 

Σξάπεδεο, δεδνκέλεο ηεο ζεκεξηλήο δχζθνιεο νηθνλνκηθήο πεξηφδνπ. Μηιψληαο ζε  

θφξνπκ κε ηίηιν «Ο δαλεηζκφο ηεο Οηθνλνκίαο θαη ε καθξνπξφζεζκε πγεία ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο», ν θ. Φνπιάλη δήισζε φηη είλαη απαξαίηεην λα πξνβνχλ ζε 

νξηζκέλεο λνκηθέο ελέξγεηεο γηα λα κεησζεί ν αξηζκφο ησλ επηζθαιψλ δαλείσλ θαη λα 
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απειεπζεξσζεί ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ 

αχμεζή ηνπο. Ο θ. Φνπιάλη πξφζζεζε φηη ε εθηέιεζε ησλ εμαζθαιίζεσλ ησλ δαλείσλ ζα 

ήηαλ πνιχ απνηειεζκαηηθή, αιιά γηα λα επηηεπρζεί απηφ, είλαη απαξαίηεην λα 

ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά νη δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο. Μηα άιιε πξφηαζε ηνπ παθέηνπ 

κέηξσλ ήηαλ ε 50% κείσζε ηεο αξρηθήο ηηκήο ησλ αθηλήησλ,  πνπ ηνπνζεηνχληαη  σο 

εγγχεζε δαλείνπ. Ο θ. Φνπιάλη αλαθέξζεθε επίζεο ζηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο 

Σξάπεδαο θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη γηα ηε κείσζε ησλ επηηνθίσλ ζε αιβαληθά ιεθ, σο 

έλαλ άιινλ ηξφπν ελζάξξπλζεο ηνπ δαλεηζκνχ ηεο νηθνλνκίαο.  

 

1.6. Μεηαθνξέο 

Αιβαληθή δηακαξηπξία νδεγώλ ιεσθνξείσλ  

Γηακαξηπξία πξαγκαηνπνηήζεθε ηε 1 Απξηιίνπ η.έ. ζηα Σίξαλα θαη ζε δχν ζεκεία 

δηέιεπζεο ησλ ζπλφξσλ κε ηελ Διιάδα, Kapshtica θαη Kakavija, θαηά ηεο πξφζθαηεο 

απφθαζεο ηνπ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ λα κελ αλαλεψζεη ηηο άδεηεο 

Αιβαλψλ νδεγψλ ιεσθνξείσλ ζηε γξακκή Αιβαλίαο-Διιάδαο. Η απφθαζε επεξεάδεη 

πάλσ απφ 20 αιβαληθέο εηαηξείεο.  

 

Υξεκαηηθέο πνηλέο ζηελ Διιάδα ζε αιβαληθέο εηαηξείεο ιεσθνξείσλ 

Γεκνζηεχκαηα ηελ ηξίηε εβδνκάδα Μαξηίνπ 2013, αλαθέξζεθαλ ζε δειψζεηο ησλ θ.θ. 

Shpetim Ahmeti θαη Spiro Burdeni, ηδηνθηεηψλ ησλ εηαηξεηψλ «Ahmeti Travel» θαη 

«Saranda Express», πνπ εθηεινχλ δξνκνιφγηα απφ Αγ. αξάληα πξνο Διιάδα, νη  νπνίνη 

αλέθεξαλ φηη νη ειιεληθέο αξρέο ζηα Ισάλληλα αζθνχλ έιεγρν ζηα αιβαληθά ιεσθνξεία 

θαη επηβάινπλ ρξεκαηηθέο πνηλέο κέρξη 1.800 επξψ ζηνπο νδεγνχο ζε πεξίπησζε πνπ 

επηβηβάζνπλ επηβάηεο ζην Αξγπξφθαζηξν θαη ζην ρσξηφ Γεσξγνπηζάηεο θνληά ζηελ 

Καθαβηά. Οη επηβάηεο απφ ηνπο Αγ. αξάληα, πξνθεηκέλνπ λα πάλε ζηελ Διιάδα, πξέπεη 

λα κεηεπηβηβαζηνχλ ζε ιεσθνξείν πνπ έξρεηαη απφ ηα Σίξαλα ζην ρσξηφ Γεσξγνπηζάηεο. 

Οη δχν πξναλαθεξφκελνη θαηεγνξνχλ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε φηη «κε άδηθν θαη 

αλήζηθν ηξφπν πξνσζεί ηα ζπκθέξνληα ησλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ ζε αιβαληθφ έδαθνο, 

ζε αληίζεζε κε ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο» θαη δεηνχλ απφ ηελ αιβαληθή θπβέξλεζε θαη ηνλ 

Τπνπξγφ Μεηαθνξψλ θ. Sokol Olldashi λα παξέκβνπλ γηα «ηελ πξνζηαζία ησλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ αιβαληθψλ εηαηξεηψλ».  

 

1.7. Σνκέαο Σξνθίκσλ 

Σνμίλεο ζε γάια θαη ηξόθηκα αιβαληθήο πξνειεύζεσο 

Κιηκαθψλεηαη ε αληηπαξάζεζε κεηαμχ Αιβαλίαο θαη Κνζζπθνπεδίνπ, ε νπνία αθνξά 

ζηηο ηνμίλεο ζηα ηξφθηκα, αθνχ κεηά ηελ απαγφξεπζε ζην Κνζζπθνπέδην εηζαγσγψλ 

γάιαθηνο απφ δχν παξαγσγνχο γάιαθηνο ζηελ Αιβαλία, ηα Σίξαλα απάληεζαλ, ζηηο 28 

Μαξηίνπ η.έ., κε ηελ απαγφξεπζε ησλ εηζαγσγψλ αιεχξσλ απφ ην Κνζζπθνπέδην, 

ζχκθσλα κε ζρεηηθή νδεγία απφ ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο θαη Πξνζηαζίαο θαηαλαισηή 

ηεο Αιβαλίαο, ε νπνία  εθδφζεθε ζηνλ απφερν ηεο πξφζθαηεο απμεκέλεο αλεζπρίαο ζε 

φια ηα Βαιθάληα γηα δπλεηηθά επηβιαβείο αθιαηνμίλεο ζηα ηξφθηκα. Νσξίηεξα, ηνλ κήλα 

Μάξηην, ην Κνζζπθνπέδην είρε απαγνξεχζεη ηελ εηζαγσγή γάιαθηνο απφ δχν αιβαληθά 

γαιαθηνθνκεία, ηα Primalat θαη Fast, κε ην αηηηνινγηθφ φηη ηα επίπεδα ηεο αθιαηνμίλεο 

Μ1 ήηαλ πάλσ απφ ηα πξφηππα ηεο ΔΔ. Ωζηφζν, θχθινη ησλ Σηξάλσλ εμέθξαζαλ ηελ 
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άπνςε φηη ε θίλεζε απηή ππαγνξεχεηαη απφ εκπνξηθά ζπκθέξνληα θαη φρη αλεζπρίεο γηα 

ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ. 

Οη αθιαηνμίλεο παξάγνληαη απφ κνχρια θαη κπνξνχλ λα βιάςνπλ ηελ πγεία αλζξψπσλ 

θαη δψσλ, εθφζνλ εηζέιζνπλ ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα ζε ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο. ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, ην επηηξεπφκελν φξην ζην γάια είλαη 0,5 κηθξνγξακκάξηα αλά θηιφ. 

 

1.8. Διιεληθή επηρεηξεκαηηθή παξνπζία ζηελ Αιβαλία 

Δμαγνξά αιπζίδαο ζνύπεξ κάξθεη Euromax από ηελ Μαξηλόπνπινο Α.Δ. 

Η Μαξηλφπνπινο Α.Δ. εμαγφξαζε ηελ αιπζίδα ζνχπεξ καξθεη Euromax, απφ ηνλ φκηιν 

εηαηξεηψλ «Balfin Group», εδξαηψλνληαο ηελ παξνπζία ηεο ζηελ Αιβαληθή αγνξά. Η 

εηαηξεία ιεηηνπξγνχζε ήδε έλα θαηάζηεκα Carrefour ζε κεγάιν εκπνξηθφ θέληξν ησλ 

Σηξάλσλ, ελψ ηψξα ζα δηαζέηεη ζπλνιηθά 24 θαηαζηήκαηα, θαζψο ε αιπζίδα Euromax 

δηέζεηε 23 θαηαζηήκαηα, εθ ησλ νπνίσλ ηα 17 ζηα Σίξαλα. Σν δίθηπν ηεο Μαξηλφπνπινο 

ΑΔ, ζηελ Αιβαλία, κε ζπλνιηθή έθηαζε 19.521 η.κ., πεξηιακβάλεη 18 θαηαζηήκαηα ζηα 

Σίξαλα, 2 ζην Γπξξάρην, 2 ζην Φηέξη, 1 ζηελ Απιψλα θαη 1 ζην Δικπαζάλ. 

 

Γξαζηεξηνπνίεζε SingularLogic ζηελ Αιβαλία 

Ο  Όκηινο Λνγηζκηθνχ θαη Οινθιεξσκέλσλ ιχζεσλ Πιεξνθνξηθήο SingularLogic, απφ 

ην ηέινο ηνπ 2012, δξαζηεξηνπνηείηαη ελεξγά ζηελ αγνξά ηεο Αιβαλίαο θαη εηδηθψηεξα  

ζηελ πινπνίεζε Οινθιεξσκέλσλ Λχζεσλ Πιεξνθνξηθήο γηα κηθξέο, κεζαίεο θαη 

κεγάιεο εηαηξίεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, κε ζπζηήκαηα ERP θαη CRM, θάζεηεο Λχζεηο 

Πιεξνθνξηθήο γηα εηαηξίεο ιηαληθήο, ζπζηήκαηα δηνηθεηηθήο πιεξνθφξεζεο Business 

Intelligence θαζψο θαη ζε ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο θαη ππνζηήξημεο.  Όιεο νη εθαξκνγέο 

δηαηίζεληαη απφιπηα πξνζαξκνζκέλεο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ λνκνζεηηθνχ θαη 

θνξνηερληθνχ πεξηβάιινληνο ηεο Αιβαλίαο θαη θαιχπηνπλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο 

απαηηήζεηο εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα. 

 

2ν Βαιθαληθό Open House «Going Digital κε λέεο εθαξκνγέο» 

Η ειιεληθή εηαηξεία GRAPHCOM δηνξγάλσζε, ην δηάζηεκα 29-31 Μαξηίνπ η.έ., ην 2ν 

Βαιθαληθφ Open House «Going Digital κε λέεο εθαξκνγέο» ζηα Σίξαλα, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ παξνπζηάζηεθαλ ηα λέα πξντφληα ςεθηαθήο εθηχπσζεο ησλ 

εηαηξεηψλ πνπ εθπξνζσπεί, κέζα απφ δσληαλέο επηδείμεηο ιεηηνπξγίαο θαη πξαγκαηηθέο 

εθαξκνγέο. ην πάλει ησλ νκηιεηψλ ζπκκεηείραλ εθπξφζσπνη ηνπ ηχπνπ θαη εηδηθνί ηνπ 

ηνκέα, ελψ είραλ πξνζθιεζεί νη ζεκαληηθφηεξεο εθηππσηηθέο εηαηξίεο ησλ Βαιθαλίσλ, 

κε ζηφρν ηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη εκπεηξηψλ γηα ηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο, ηελ ςεθηαθή 

εθηχπσζε θαη ηηο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο πνπ απηή πξνζθέξεη. 

 

Απνθιεηζηηθή ζπλεξγαζία ζε ηνκέα θηεληαηξηθώλ θαξκάθσλ 

Η ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ εηαηξεία PHARMLIFE Sh.p.k. απέθηεζε ηα απνθιεηζηηθά 

δηθαηψκαηα γηα ηελ θπθινθνξία ζηελ Αιβαλία ηνπ θηεληαηξηθνχ εκβνιίνπ γηα ηε 

Λετζκαλίσζε, ηεο εηαηξείαο VIRBAC. Η Αιβαλία είλαη ε πξψηε ρψξα εθηφο ΔΔ ζηελ 

νπνία θπθινθνξεί ην ζπγθεθξηκέλν εκβφιην. 

 

Έθζεζε νίθνπ Μνηξαξάθε ζηα Σίξαλα 

Έθζεζε ρεηξνπνίεησλ ραιηψλ ηνπ νίθνπ Μνηξαξάθε πξγκαηνπνηήζεθε κε επηηπρία ζην 

μελνδνρείν Sheraton ησλ Σηξάλσλ, ην δηάζηεκα 26 Μαξηίνπ – 7 Απξηιίνπ 2013. Η 

ζεκαληηθή αληαπφθξηζε ησλ επηζθεπηψλ είρε σο απνηέιεζκα ηελ παξάηαζε ηεο έθζεζεο 

γηα ηξεηο επηπιένλ εκέξεο.   



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

Γραθείο ΟΕΥ  Πρεζβείας Τιράνων, 

Ενημερωηικό Δεληίο Μαρηίοσ 2013  Σελίδα 7 από15 

 

1.9. Άιιεο εηδήζεηο επηρεηξεκαηηθνύ ελδηαθέξνληνο 

Δγθξίζεθε ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο «Δζληθά Λαρεία Αιβαλίαο»  

Σν αιβαληθφ θνηλνβνχιην ελέθξηλε ζηηο 2 Απξηιίνπ ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο 

«Δζληθά Λαρεία Αιβαλίαο», κηα πιήξσο ειεγρφκελε ζπγαηξηθή ηεο Austrian Lotteries. Η 

επηινγή ηεο απζηξηαθήο εηαηξείαο ήηαλ απνηέιεζκα ζρεηηθνχ πιεηνδνηηθνχ δεκφζηνπ 

δηαγσληζκνχ ηνλ επηέκβξην 2012 φπνπ είρε ιάβεη κέξνο θαη φκηινο επηρεηξήζεσλ 

ηηαιηθψλ ζπκθεξφλησλ.  

 

Καηαγγειίεο ησλ θαξκαθνπνηώλ γηα κεηαπώιεζε θιεκκέλσλ θαξκάθσλ» 

Ο ζχιινγνο ησλ θαξκαθνπνηψλ κε αλαθνίλσζε ηνπ (1.4.2013) θάιεζε ηνπο Αιβαλνχο  

θαηαλαισηέο λα κελ αγνξάδνπλ θάξκαθα ζηε καχξε αγνξά, γηαηί ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο πξφθεηηαη γηα θάξκαθα θιεκκέλα. Οη θαξκαθνπνηνί θαηήγγεηιαλ φηη 17 

θαξκαθεία ζε φιε ηε ρψξα - εθ ησλ νπνίσλ 7 ζηελ πξσηεχνπζα - έρνπλ πέζεη θέηνο 

ζχκαηα ιεζηεηψλ. Σν θαηλφκελν έρεη πάξεη ηέηνηεο δηαζηάζεηο ψζηε νη θαξκαθνπνηνί ζε 

νξηζκέλεο πεξηνρέο αλαγθάδνληαη λα θιείλνπλ ηα θαηαζηήκαηά ηνπο πξηλ απφ ηε ιήμε 

ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο, εμ’ αηηίαο ηνπ θφβνπ ηεο ιεζηείαο ή αθφκε θαη ηεο 

απεηιήο απφ ηνπο ηνμηθνκαλείο, νη νπνίνη αλαδεηνχλ «δσξεάλ θάξκαθα».  

 

Απαιιάζζνληαη ΦΠΑ νη πξώηεο ύιεο γηα ηελ Γεσξγία  

Απαιιάζζνληαη Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ), ηφζν νη εγρψξηεο φζν θαη νη 

εηζαγφκελεο πξψηεο χιεο γηα ηε Γεσξγία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γεσξγηθψλ 

κεραλεκάησλ θαη γελεηηθνχ πιηθνχ, ζχκθσλα κε απφθαζε ηνπ αιβαληθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

ζηηο 1 Απξηιίνπ η.ε. Η επίδξαζε ηεο απφθαζεο  ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, 

ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζηα 30 εθ. επξψ θαη αλακέλεηαη λα σθειεζνχλ 350.000 γεσξγηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο πεξίπνπ. Πξφθεηηαη γηα ηελ πέκπηε κεηαξξχζκηζε ζην ΦΠΑ, κεηά ηελ 

απφθαζε απαιιαγήο θαηαβνιήο ΦΠΑ γηα ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

επελδχζεηο θαη θνζηίδνπλ πεξηζζφηεξν απφ 500.000 δνιάξηα, θαη ηηο απνθάζεηο γηα ην 

ράιπβα θαη ην ηζηκέλην πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πδξνειεθηξηθψλ 

ζηαζκψλ. 

 

Καηάξγεζε ΦΠΑ γηα νξηζκέλεο εηζαγσγέο 

Η Κπβέξλεζε ηεο Αιβαλίαο θαηήξγεζε ηνλ Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο επί ησλ 

εηζαγσγψλ βηνκεραληθψλ θαη γεσξγηθψλ εξγαιείσλ, ράιπβα θαη ηζηκέληνπ, ζε κηα 

πξνζπάζεηα λα δψζεη ψζεζε ζηελ νηθνλνκία. Ο Πξσζππνπξγφο θ. αιί Μπεξίζα 

δήισζε ζε θπβεξλεηηθή ζπλεδξίαζε φηη ε απφθαζε λα θαηαξγεζεί ν ΦΠΑ χςνπο 20% 

γηα ηηο εηζαγσγέο απηέο ήηαλ κέξνο ησλ πξνζπαζεηψλ «γηα ηφλσζε ηεο παξαγσγήο θαη 

ηεο απαζρφιεζεο ησλ Αιβαλψλ πνιηηψλ». 

 

Μείσζε ηειώλ θπθινθνξίαο γηα κεηαρεηξηζκέλα απηνθίλεηα  

χκθσλα κε απφθαζε ηνπ αιβαληθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζηηο 1 Απξηιίνπ η.ε. κεηψλεηαη θαηά 

ην ήκηζπ ε επηβάξπλζε ηειψλ θπθινθνξίαο γηα ηα κεηαρεηξηζκέλα απηνθίλεηα. 

  

Τςειό επίπεδν θνξνινγηθώλ παξαβάζεσλ γηα Albpetrol θαη KESH 

Φνξνινγηθέο παξαβάζεηο χςνπο 97,3 εθ. € ην 2012, αλέθεξε ζην αιβαληθφ θνηλνβνχιην 

ν επηθεθαιήο ηεο Κξαηηθήο Τπεξεζίαο Διέγρνπ ηεο Αιβαλίαο, θ. Bujar Leskaj, ηελ 

Σξίηε 19 Μαξηίνπ η.έ.. Σν θφζηνο θαθνδηαρείξηζεο ην 2012 ζρεδφλ δηπιαζηάζηεθε, ζε 

ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, πνπ αλέξρνληαλ ζε  48 εθ. €. Σν 68% ηεο αμίαο ησλ 

δεκηψλ ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ αθνξά ζηελ Albpetrol, ελψ ην 18% αθνξά ζηελ  

KESH, ζχκθσλα κε ηνλ θ. Leskaj. Σν 2012, δηπιαζηάζηεθαλ ζε 40 νη πνηληθέο δηψμεηο 
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απφ ηνλ εηζαγγειέα, κε θαηεγνξνχκελνπο 125 δεκνζίνπο ππαιιήινπο, δηεπζπληέο 

Τπνπξγείσλ, ππαιιήινπο πξνκεζεηψλ, Γεκάξρνπο θαη άιια ζηειέρε ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο. 

 

Ιαπσλία: Η Αιβαλία είλαη ρώξα πξνζηηή γηα επελδύζεηο  

Αληηπξνζσπεία ηεο ηαπσληθήο Βνπιήο, κε επηθεθαιήο ηνλ ΤΦΤΠΔΞ θ. Μηλφξνπ 

Κηνχηζη, ππνδέρζεθε ν Π/Θ ηεο Αιβαλίαο θ. αιί Μπεξίζα ηε δεχηεξε εβδνκάδα 

Μαξηίνπ η.έ.. ηε ζπλάληεζε ζπδεηήζεθε ην επλντθφ θιίκα πνπ παξέρεη ε Αιβαλία γηα 

ηηο μέλεο επελδχζεηο θαη ν Π/Θ θ. Μπεξίζα θάιεζε ηηο ηαπσληθέο επηρεηξήζεηο λα 

επελδχζνπλ ζηελ Αιβαλία. Με ηε ζεηξά ηνπ ν θ. Κηνχηζη δήισζε πσο ε Αιβαλία είλαη 

κηα ρψξα πξνζηηή γηα μέλεο επελδχζεηο. 

 

Νέν λνκνζρέδην γηα ηελ άδεηα παξακνλήο ησλ αιινδαπώλ  

Σν λέν λνκνζρέδην γηα ηνπο αιινδαπνχο πνπ δηακέλνπλ ζηελ Αιβαλία ζπδεηήζεθε ζηε 

Ννκηθή Δπηηξνπή ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, ζηηο 20 Μαξηίνπ η.έ.  ην λνκνζρέδην, ην νπνίν 

απνηειεί ελαξκφληζε ηεο αιβαληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ αληίζηνηρε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, πξνβιέπεηαη ε έθδνζε άδεηαο παξακνλήο ζηνπο πνιίηεο μέλσλ ρσξψλ, («κπιε 

θάξηα»), ε νπνία ζα ρνξεγείηαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο εμεηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ κε  κεηαβνιή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ρνξήγεζεο άδεηαο παξακνλήο ζε 30 

εκέξεο απφ 60 πνπ ηζρχεη ζήκεξα. ην λνκνζρέδην, πξνβιέπεηαη επίζεο ζεκαληηθή 

αχμεζε ηνπ πξνζηίκνπ πνπ επηβάιιεηαη ζηνπο μέλνπο πνιίηεο πνπ δηακέλνπλ παξάλνκα 

ζηε ρψξα. 

 

Αληίδξαζε Έλσζεο Δκπνξηθώλ η/ζ Δπξώπεο γηα ηελ βία ελαληίνλ ηνπ Top Channel 

Αληέδξαζε ζηηο 22 Μαξηίνπ η.έ. ε Έλσζε ησλ Δκπνξηθψλ Σειενπηηθψλ ηαζκψλ ηεο 

Δπξψπεο, γηα ηελ έμσζε ηελ ηξίηε εβδνκάδα Μαξηίνπ η.έ. κέξνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

ηνπ Top Channel απφ ηνλ εθζεζηαθφ ρψξν Shqiperia Sot, θαηεγνξψληαο ηελ αιβαληθή 

θπβέξλεζε γηα επίζεζε ζηα αλεμάξηεηα ΜΜΔ ζηελ ρψξα. Ο επηθεθαιήο ηεο Έλσζεο θ. 

Ross Biggam απεχζπλε έθθιεζε ζηελ ΔΔ θαη ζηνπο δηεζλείο ζεζκνχο λα θαηαδηθάζνπλ 

ηηο πξάμεηο ησλ αιβαληθψλ αξρψλ. 

 

Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην ΗΠΑ: ζα πςώλνπκε ηελ θσλή καο ζε ό,ηη αλεζπρεηηθό 

βιέπνπκε  

Γελ ζα ζηακαηήζεη ηηο επηθξίζεηο ηνπ ψζηε λα βειηησζεί ην επηρεηξεκαηηθφ θιίκα ζηελ 

Αιβαλία, φπνηα θαη αλ είλαη ε θπβέξλεζε πνπ βξίζθεηαη ζηελ εμνπζία δήισζε ην 

Ακεξηθαληθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ηεο Αιβαλίαο ηελ 31 Μαξηίνπ 2013, κεηά ηελ 

θξαζηηθή αληηπαξάζεζε πνπ είρε πξηλ ιίγεο εκέξεο ε επηθεθαιήο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, θα 

Floreta Luli-Fabe, κε ηνλ Π/Θ θ. Μπεξίζα, θαηά ηε δηάξθεηα ζπλάληεζεο πνπ 

δηνξγάλσζε ν Αιβαλφο Π/Θ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηελ ρψξα. 

 

Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην ηνπ Ιζξαήι 

Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζηελ Αιβαλία «άλνημε» ην Ιζξαήι, ζχκθσλα κε ζρεηηθή 

αλαθνίλσζε ζηηο 19 Μαξηίνπ 2013. 

 

Οκηιία Έιιελα Πξέζβεσο ζην Βξεηαληθό Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην Σηξάλσλ 

πλάληεζε κε Αιβαλνχο θαη μέλνπο επηρεηξεκαηίεο πξαγκαηνπνίεζε ζηηο 22 Μαξηίνπ 

2013, ην Βξεηαληθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην Σηξάλσλ, ζηηο 23 Μαξηίνπ η.έ.. ηε 

ζπλάληεζε απηή, ν Πξέζβπο θ. Ρνθαλάο ζε νκηιία ηνπ, θάιεζε ηνπο Έιιελεο 

επηρεηξεκαηίεο λα επελδχζνπλ ζηελ Αιβαλία.  
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πλάληεζε Π/Θ θ. Μπεξίζα κε επηρεηξεκαηίεο 

Με εθπξνζψπνπο κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζηα πξνάζηηα ησλ Σηξάλσλ ζηηο 25 Μαξηίνπ 

2013, ζπλαληήζεθε ν Π/Θ ηεο Αιβαλίαο θ. αιί Μπεξίζα, ν νπνίνο δήισζε φηη φζν ζα 

θπβεξλά ην ΓΚ δελ πξφθεηηαη λα ππάξμεη αχμεζε θφξσλ.  

 

Τπνγξαθή δηαηάγκαηνο δηνξηζκνύ κέινπο ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ  

Ο Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο Bujar Nishani, ππέγξαςε ζηηο 22 Μαξηίνπ η.ε., ην 

δηάηαγκα δηνξηζκνχ ηνπ θ. Xhezair Zaganjori σο κέινπο ηνπ Αλψηαηνπ Γηθαζηεξίνπ 

Αιβαλίαο, θαζψο θαη ην δηάηαγκα δηνξηζκνχ ησλ θ.θ. Besnik Imeraj θαη Gani Dizdari, σο 

κειψλ ηνπ πληαγκαηηθνχ Γηθαζηεξίνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην Κ αληηηίζεηαη ζηνπο 

δηνξηζκνχο απηνχο, κε ην ζθεπηηθφ φηη δελ κπνξεί λα γίλνπλ ηξεηο κήλεο πξηλ ηηο εθινγέο, 

ελψ παξάιιεια θαηεγνξεί ηνπο ππνςεθίνπο σο πνιηηηθά πξνζθείκελνπο ζην ΓΚ.  

 

Δπηβαξύλνπλ ηνλ θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό νη ζπρλέο πξνζθπγέο ζηε Γηαηηεζία 

Η αιβαληθή θπβέξλεζε, ζχκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ αιβαληθνχ Σχπνπ είλαη 

ππνρξεσκέλε λα δηαζέηεη νινέλα θαη κεγαιχηεξα πνζά απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ 

γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ θαηά ηελ εθδίθαζε ππνζέζεσλ πνπ έρεη κε ηδησηηθέο 

εηαηξείεο ζηελ Γηεζλή Γηαηηεζία. ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2013 γηα ην Τπνπξγείν 

Γηθαηνζχλεο, πξνβιέπνληαη 35 ρηι. επξψ γηα ηηο δηθαζηηθέο δαπάλεο γηα ηελ ππφζεζε ηεο 

ειιεληθήο εηαηξείαο Mamidoil Jetoil Greek Petroleum Products S.A.. 

 

2.Η αλβανική οικονομία 

ην 1,6% ε αύμεζε ηνπ ΑΔΠ ηεο Αιβαλίαο 

χκθσλα κε έθζεζε ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Αιβαλίαο ε νπνία 

εθδφζεθε ζην ηέινο Μαξηίνπ 2013, ε αιβαληθή νηθνλνκία θαηέγξαςε ξπζκφ αλάπηπμεο 

ηεο ηάμεσο ηνπ 1,6% ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2012 ζε ζχγθξηζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ 

2011. Σν πνζνζηφ απηφ ππνιείπεηαη ηνπ εθηηκψκελνπ πνζνζηνχ απφ ηελ αιβαληθή 

θπβέξλεζε ζηηο αξρέο ηνπ 2012. Σν Γ’ ηξίκελν ηνπ 2012 ην ΑΔΠ ηεο Αιβαλίαο 

θαηέγξαςε αχμεζε, κε ηε Γεσξγία, ηε Βηνκεραλία θαη ηηο Τπεξεζίαο λα θαηαγξάθνπλ 

αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο αμίαο πξντφληνο, θαη ηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ λα θαηαγξάθεη 

πηψζε ηεο ηάμεσο ηνπ 15,4% ζε ζχγθξηζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ 2011. Δπίζεο, θαη ν 

ηνκέαο  «Δκπνξίνπ, Φηινμελίαο θαη Δζηίαζεο», θαηέγξαςε κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 1,7 % 

ζην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2012 ζε ζχγθξηζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ 2011. Δμάιινπ, 

ζχκθσλα κε έθζεζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Αιβαλίαο, ε νηθνλνκηθή θξίζε πιήηηεη θπξίσο ηηο 

μέλεο επελδχζεηο. Οη ηδησηηθέο επελδχζεηο εθηηκάηαη λα έρνπλ ζεκεηψζεη πηψζε 16,7% ην 

2012 ζε ζχγθξηζε κε ην 2011, θαζψο θαη νη μέλεο επελδχζεηο κεηψζεθαλ θαηά 4,9%. 

 

Απαιιαγέο θαηαβνιήο θόξνπ εηζνδήκαηνο   

Απαιιάζζνληαη ηεο ππνρξέσζεο θαηαβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο φινη νη Αιβαλνί πνιίηεο  

ησλ νπνίσλ νη κεληαίεο απνδνρέο δελ μεπεξλνχλ ηα 30.000 ALL  (280 δνιάξηα ΗΠΑ), 

ελψ φζνη έρνπλ εηζνδήκαηα έσο 100.000 ALL απαιιάζζνληαη θαη ηεο ππνρξέσζεο 

θαηαβνιήο θφξνπ θαηνηθίαο, ζχκθσλα κε απφθαζε ηεο 1
εο

 Απξηιίνπ η.έ.. Οη επηπηψζεηο 

ηεο απφθαζεο απηήο ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ εθηηκψληαη ζηα 2,5 δηζ. ALL πεξίπνπ, 

ελψ αλακέλεηαη λα σθειεζνχλ 220.000 πνιίηεο.  
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Οη κεηώζεηο θόξσλ θίλδπλνο γηα ηα δεκόζηα νηθνλνκηθά ηεο ρώξαο 

Οη μαθληθέο απνθάζεηο γηα κείσζε ηεο θνξνινγίαο, ρσξίο έλα ζπγθεθξηκέλν ζρέδην, 

πξφθεηηαη λα πξνθαιέζνπλ  κείσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ηάμεσο ησλ 17 δηζ. ALL 

ηνλ ρξφλν, γεγνλφο πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηε ζηαζεξφηεηα ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ ηεο 

ρψξαο, ζχκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ζηνλ αιβαληθφ Σχπν.  

 

Η πνιηηηθή θνξνινγηθώλ θηλήηξσλ κεηώλεη ηελ θαηαλάισζε ζηελ Αιβαλία 

Η κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ζηελ Αιβαλία, ζπλδέεηαη κε ηελ πνιηηηθή θνξνινγηθψλ 

θηλήηξσλ θαη δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηνλ Αιβαλφ 

νηθνλνκνιφγν θ. Selami Xhepa, ν νπνίνο ζε ζπλέληεπμε ηνπ ζηηο 2 Απξηιίνπ η.έ. ηνλίδεη 

φηη νη Αιβαλνί έρνπλ ηελ ηάζε λα κεηψλνπλ ηηο δαπάλεο, σο απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο 

ησλ ηηκψλ ιφγσ αχμεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο, αιιά θαη σο απνηέιεζκα ηεο αβεβαηφηεηαο 

ζρεηηθά κε ηελ παξαηεηακέλε θξίζε ζηηο γεηηνληθέο ρψξεο. O θ. Xhepa ππνζηεξίδεη φηη ε 

αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, νη 

νπνίεο κεηαθξάδνληαη ζε πεξηζζφηεξν εηζφδεκα γηα ηνλ πιεζπζκφ. «Η πηψζε ηεο 

θαηαλάισζεο νθείιεηαη θπξίσο ζηελ έιιεηςε επελδχζεσλ θαη ηελ εθξνή θεθαιαίσλ απφ 

κεγάιεο εηαηξείεο» ιέεη ν θ. Xhepa. 

 

Μείσζε επελδύζεσλ θαη εκβαζκάησλ 

Πηψζε εηζξνήο εκβαζκάησλ θαη μέλσλ επελδχζεσλ ζηελ Αιβαλία ην ηειεπηαίν ηξίκελν 

ηνπ 2012 θαηαγξάθεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Αιβαλίαο ηα νπνία 

αλαθνηλψζεθαλ ηελ 1
ε
 Απξηιίνπ 2013. Οη μέλεο επελδχζεηο θαηέγξαςαλ κείσζε θαηά 

36% ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν, ελψ ηα εκβάζκαηα ην 2012 

ζεκείσζαλ ην ρακειφηεξν επίπεδν ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο, θαηαγξάθνληαο ην πνζφ 

ησλ 680 εθ. επξψ (πηψζε 2% ζε ζχγθξηζε κε πέξπζη).  

 

Αύμεζε ησλ Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδύζεσλ  

Αχμεζε θαηά 1,8% εηεζίσο θαηέγξαςε ην πνζφ ησλ θαζαξψλ Άκεζσλ Ξέλσλ 

Δπελδχζεσλ ηεο Αιβαλίαο ην 2012 ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ 

νηθνλνκηθψλ ηεο Αιβαλίαο ζηηο 1 Απξηιίνπ 2013.  

 

Απμήζεθε ην εμσηεξηθό ρξένο ηεο Αιβαλίαο. 

Αχμεζε θαηά 1% θαηέγξαςε ην εμσηεξηθφ ρξένο ηεο Αιβαλίαο ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 

2012 ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ νηθνλνκηθψλ ηεο Αιβαλίαο ζηηο 1 

Απξηιίνπ 2013.  

 

Μείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ 
Μείσζε θαηά 13,8% εηεζίσο θαηέγξαςε ην έιιεηκκα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηεο 

Αιβαλίαο ην 2012 ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ νηθνλνκηθψλ ηεο Αιβαλίαο 

ζηηο 1 Απξηιίνπ 2013.  

 

Αύμεζε Αλεξγίαο 

Αχμεζε ηεο αλεξγίαο θαηεγξάθε ην 2012 ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο 

ηεο Αιβαλίαο ηα νπνία δεκνζηεχζεθαλ ηελ 1
ε
 Απξηιίνπ 2013. χκθσλα κε απηά ηα 

ζηνηρεία,  51.600 Αιβαλνί έρνπλ ράζεη ηελ δνπιεηά ηνπο ελψ ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο 

Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Αιβαλίαο (ΙNSTAT), ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 

2012 έρεη απμεζεί ε αλεξγία ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν, παξάιιεια 

κε αχμεζε κηζζψλ ηεο ηάμεσο ηνπ 4,5%. 
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Αγνξά Δξγαζίαο 

Η κεηαξξχζκηζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο απνηέιεζε ζέκα ζπλεξγαζίαο ηνπ Πξσζππνπξγνχ 

ηεο Αιβαλίαο θ. αιί Μπεξίζα κε εθπξνζψπνπο ησλ πεξηθεξεηαθψλ γξαθείσλ εξγαζίαο, 

ζηειέρε ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο (ΓΟΔ) θαη αθαδεκατθνχο, ζηηο 31 Μαξηίνπ 

η.έ.. Η κεηαξξχζκηζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο έρεη σο ζηφρν λα απμήζεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ απαζρφιεζεο θαη λα κεηαηξέςεη ηα επηδφκαηα 

αλεξγίαο ζε θίλεηξα γηα ηελ απαζρφιεζε. Απνηειείηαη απφ ζχλνιν πξνηάζεσλ γηα ηε 

ηελ αιβαληθή αγνξά εξγαζίαο, φπσο ε δεκηνπξγία θέληξσλ one-stop-shop, ε 

απνξξχζκηζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ε θαηάξγεζε ησλ πεξηνξηζκψλ ζηελ εξγαζία κεξηθήο 

απαζρφιεζεο, ε απηφκαηε αλαλέσζε ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο ηεο ειηθηαθήο νκάδαο ησλ 

52 εηψλ θαη άλσ, ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο έλαξμεο κηαο κηθξήο επηρείξεζεο (εηαηξεία κνπ) 

θαη ε δεκηνπξγία λέσλ ηχπσλ απαζρφιεζεο (minijob θαη midijob) κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ 

θφξνπ. 

 

250.000 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηα επόκελα ηέζζεξα ρξόληα 

250.000 ζέζεηο εξγαζίαο ζε νιφθιεξε ηε ρψξα ζηα επφκελα ηέζζεξα ρξφληα, 

ππνζρέζεθε ν Πξσζππνπξγφο ηεο Αιβαλίαο θ. αιί Μπεξίζα ζηηο 20 Μαξηίνπ η.έ., ζε 

ζπλάληεζε κε θνηηεηέο, θαζεγεηέο θαη αμησκαηνχρνπο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηδησηηθνχ παλεπηζηεκίνπ, ζην πιαίζην εκεξίδαο γηα ην επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ θαη ηελ απαζρφιεζε.  

 

3.Εσρωπαϊκή προοπηική 

Φνύιε: πκβηβαζκόο γηα ηελ έληαμε ηεο ρώξαο  

Ο επίηξνπφο γηα Θέκαηα Γηεχξπλζεο ηεθάλ Φνχιε απεχζπλε έθθιεζε ζηα πνιηηηθά 

θφκκαηα ζηελ Αιβαλία λα εμεχξνπλ ζπκβηβαζηηθέο ιχζεηο. Ο θ. Φνχιε, ν νπνίνο κεηείρε 

ζην ζπλέδξην «Just BE» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα Σίξαλα, ραξαθηήξηζε ηε δηαδηθαζία 

έληαμεο ηεο ρψξαο ζηελ ΔΔ σο κηα δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν 

κέζσ ηνπ ζπκβηβαζκνχ. Παξάιιεια, ν επηθεθαιήο ηνπ Δπξσθνηλνβνπιίνπ γηα ηα 

Βαιθάληα, Δληνπαξλη Κνπθάλ δήισζε φηη είλαη απαξαίηεην ε Αιβαλία λα ιάβεη θέηνο ην 

θαζεζηψο ηεο ππνςήθηαο πξνο έληαμε ζηελ ΔΔ ρψξαο.  

 

Ο Γεξκαλόο ΤΠΔΞ επηβεβαηώλεη ππνζηήξημε γηα έληαμε Αιβαλίαο ζηελ ΔΔ 

Ο Γεξκαλφο ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ θ. Γθνπίλην Βεζηεξβέιε επηβεβαίσζε ηελ ππνζηήξημε 

ηεο ρψξαο ηνπ γηα ηελ έληαμε ηεο Αιβαλίαο θαηά ηε δηάξθεηα πξφζθαηεο επίζεκεο 

επίζθεςεο ζηα Σίξαλα. Ο θ. Βεζηεξβέιε έθαλε ηελ παξαηήξεζε ζε θνηλή ζπλέληεπμε 

Σχπνπ κε ηνλ Αιβαλφ νκφινγφ ηνπ, θ. Έληκνλη Παλαξίηη. Ο θ. Παλαξίηη ηφληζε φηη ε 

Γεξκαλία είλαη έλαο ζεκαληηθφο εηαίξνο ηεο Αιβαλίαο ζηελ πνξεία ηεο πξνο ηελ έληαμε 

ζηελ ΔΔ. Ο Γεξκαλφο δηπισκάηεο επεζήκαλε φηη θέξλεη έλα πνιχ ζαθέο κήλπκα απφ ηε 

Γεξκαλία: «Η Γεξκαλία ζα ζαο ππνζηεξίμεη ζηελ επξσπατθή πνξεία. Γηα καο, δελ είλαη 

έλα εζληθφ ή νηθνλνκηθφ δήηεκα, αιιά κηα πνιηηηθή θαη ζηξαηεγηθή ζηάζε γηα φιεο ηηο 

ρψξεο ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ λα εληαρζνχλ ζηεο Δπξσπατθή Έλσζε». 

 

Σν νζηαιηζηηθό Κόκκα ζρεδηάδεη λα ςεθίζεη ηνπο ηξεηο λόκνπο 

Σν Κ αιιάδεη ηελ ζηάζε ηνπ ζρεηηθά κε ηνπο ηξεηο λφκνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

έληαμε ηεο ρψξαο ζηελ ΔΔ, κεηά ηηο εθθιήζεηο ηεο Δπξσπατθήο Αξηζηεξάο γηα έλσζε 

ηνπ Κ κε ην νζηαιηζηηθφ Κίλεκα Οινθιήξσζεο ζηηο εθινγέο ηεο 23
εο

 Ινπλίνπ η.έ..  
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Γειώζεηο ηεο Catherine Ashton γηα ηελ Αιβαλία 
Η Δθπξφζσπνο ηεο ΔΔ γηα ζέκαηα Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θα Catherine Ashton, δήισζε 

απφ ην Βειηγξάδη φπνπ βξηζθφηαλ γηα επίζθεςε ζηηο 20 Μαξηίνπ η.έ. φηη «εθηηκνχκε 

ζεηηθά ηελ πξνζθνξά ηεο Αιβαλίαο λα ρνξεγήζεη άζπιν ζε 210 Ιξαλνχο κνπηδαρεληίλ 

πνπ βξίζθνληαη ζην Ιξάθ».  

 

4 . Διεθνείς Οικονομικές Στέζεις 

Δπίζθεςε θ. Παλαξίηη ζην Υαζεκηηηθό Βαζίιεην ηεο Ινξδαλίαο  

πλάληεζε ηνπ ΤΠΔΞ ηεο Αιβαλίαο θ. Δληκφλη Παλαξίηη κε ηνλ Ινξδαλφ Π/Θ θ. 

Abdullah Nsour πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην επίζεκεο επίζθεςεο ζηελ Ινξδαλία, ζηηο 

2 Απξηιίνπ 2013. ηε ζπλάληεζε ζηελ νπνία παξέζηε θαη ν ΤΠΔΞ ηεο Ινξδαλίαο θ. 

Nasser Judeh, ν θ. Παλαξίηη εμέθξαζε ηελ επηζπκία ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο γηα 

πεξαηηέξσ δηεχξπλζε ησλ πνιηηηθψλ επαθψλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ ζε φια ηα επίπεδα 

θαη δήηεζε ηελ εδξαίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ ζρέζεσλ κε ηε δεκηνπξγία 

κηαο Κνηλήο Δπηηξνπήο γηα Οηθνλνκηθή πλεξγαζία. Απφ ηε δηθή ηνπ πιεπξά, ν θ. Nsour 

επεζήκαλε ηελ αλαγθαηφηεηα ζπλεξγαζίαο ησλ δχν ρσξψλ ζηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, 

ηεο παηδείαο θαη ηνπ ηνπξηζκνχ.    

 

Δπίζθεςε θ. Παλαξίηη ζηελ Αίγππην   

Με ηνλ Πξφεδξν ηεο Αηγχπηνπ, θ. Mohamed Morsi, ζπλαληήζεθε ν Αιβαλφο ΤΠΔΞ θ. 

Δληκφλη Παλαξίηη ζην Κάηξν ζηηο 31 Μαξηίνπ η.έ.. Ο θ. Παλαξίηη εμέθξαζε ηελ επηζπκία 

ηνπ γηα επηζεκνπνίεζε ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ Κνζφβνπ. Ο θ. Morsi ηφληζε φηη «ε 

Αίγππηνο ελδηαθέξεηαη γηα ηελ ζηαζεξφηεηα ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ θαη ην ζέκα ηεο 

αλαγλψξηζεο ηνπ Κνζφβνπ είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ αλακέλεηαη λα επηζεκνπνηεζεί 

ζχληνκα». ε ζπλάληεζε κε ηνλ Π/Θ ηεο Αηγχπηνπ θ. Hishman Qandil, ζηηο 1 Απξηιίνπ 

2013, ζπδεηήζεθαλ ζέκαηα ζπλεξγαζίαο ζηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, ηνπ εκπνξίνπ, ηεο 

εθπαίδεπζεο, ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο επηζηήκεο. Ο θ. Παλαξίηη δήισζε φηη ε αιβαληθή 

θπβέξλεζε ελζαξξχλεη ηηο αηγππηηαθέο επελδχζεηο ζηελ Αιβαλία, ζηνπο ηνκείο ηεο 

ελέξγεηαο, ηνπ ηνπξηζκνχ, ηεο γεσξγίαο θαη ησλ κεηαθνξψλ θαη εμεηάδεη ηε δπλαηφηεηα 

απεπζείαο πηήζεσλ κεηαμχ ησλ δχν πξσηεπνπζψλ. 

 

πλνκηιίεο κεηαμύ Καηάξ θαη Αιβαλίαο 

πλνκηιίεο κεηαμχ Καηάξ θαη Αιβαλίαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 18 Μαξηίνπ η.έ. Σελ 

Κπβέξλεζε ηνπ Καηάξ εθπξνζψπεζε ν Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ θ. Αιί 

Μπηλ Fahad Al-Hajri ελψ ηελ αιβαληθή θπβέξλεζε εθπξνζψπεζε ν Αλαπιεξσηήο 

Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ θ. Edith Harji. ηε ζπλάληεζε παξαβξέζεθαλ θαη ζηειέρε ηνπ 

αιβαληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. 

 

Σνπξθηθό ππνβξύρην ζην ιηκάλη ηνπ Γπξξαρίνπ 

Σν ηνπξθηθφ ππνβξχρην «TCG Anafartalar» θαηέπιεπζε ζην ιηκάλη ηνπ Γπξξαρίνπ ζηηο 

14 Μαξηίνπ 2013 ζε πξνγξακκαηηζκέλε επίζθεςε πνπ δηήξθεζε ηέζζεξηο εκέξεο ζην 

πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ δχν ρσξψλ κειψλ ηνπ ΝΑΣΟ. Πξφθεηηαη γηα ην ηξίην 

ηνπξθηθφ ππνβξχρην πνπ επηζθέπηεηαη ηελ Αιβαλία ηα ηξία ηειεπηαία ρξφληα.  
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5 . Δραζηηριόηηηες Γραθειοσ ΟΕΥ Τιράνων 

Διιεληθή εβδνκάδα ζην μελνδνρείν ROGNER ζηα Σίξαλα 

Διιεληθή Δβδνκάδα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην μελνδνρείν Rogner ζηα Σίξαλα, απφ 8 έσο 

13 Απξηιίνπ η.έ., κε επίθεληξν ειιεληθέο γεχζεηο, κεισδίεο θαη εηθφλεο. ηφρνο ηεο 

εθδήισζεο ήηαλ ε πξνβνιή ηεο Διιάδνο κέζσ ηνπ θαιιηηερληθνχ θαη γαζηξνλνκηθνχ 

ηεο πινχηνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξνζθιήζεθαλ απφ ηελ Διιάδα ν Έιιελαο Chef θ. Κ. 

Γεσξγαηδάο, ν νπνίνο επηκειήζεθε ηελ πξνεηνηκαζία ειιεληθψλ εδεζκάησλ κε γλσζηέο 

παξαδνζηαθέο αιιά θαη πην ζχγρξνλεο ζπληαγέο, θαζψο θαη κηα ηξηκειήο νκάδα 

κνπζηθψλ, πνπ απνηειείην απφ ηνπο θ.θ. Ι. Λακπξάθε, Γ. Σζαπά θαη Η. Βαγηάλν, νη 

νπνίνη έπαημαλ ειιεληθή κνπζηθή.   
 

Σειενπηηθή εθπνκπή ειιεληθήο θνπδίλαο ζηα Σίξαλα 

Σν άββαην 22 Μαξηίνπ η.έ. πξαγκαηνπνηήζεθαλ γπξίζκαηα κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

γλσζηνχ παξνπζηαζηή θ. Ηιία Μακαιάθε γηα ηειενπηηθή εθπνκπή κε ζέκα ηελ 

ειιεληθή θνπδίλα απφ ην θαλάιη VISION PLUS. Πξνεγνπκέλσο, ν θ. Μακαιάθεο κε ην 

ηειενπηηθφ ζπλεξγείν πεξηεγήζεθε ζηελ αγνξά (Super Market EUROMAX) θαη 

εληφπηζε ειιεληθά πξντφληα πξνθεηκέλνπ λα πξνεηνηκάζεη, on camera, έλα παξαδνζηαθφ 

ειιεληθφ menu, ζηελ θνπδίλα ηνπ μελνδνρείνπ Sheraton.  Η εθπνκπή ζα πξνβιήζεθε 

ζηελ πξσηλή δψλε ηνπ θαλαιηνχ, ελψ απνζπάζκαηα πξνβιήζεθαλ θαη ζηα δειηία 

εηδήζεσλ ην αββαηνθχξηαθν. Η εθπνκπή εληάρζεθε ζηελ «Άλνημε Διιεληθνχ 

Πνιηηηζκνχ» ζηελ Αιβαλία. 

 

Sunday Lunches ζην μελνδνρείν Sheraton ησλ Σηξάλσλ 

Οινθιεξψζεθαλ κε επηηπρία ηα Sunday Lunches ζην μελνδνρείν Sheraton ησλ Σηξάλσλ, 

ηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηξεηο ζπλερφκελεο Κπξηαθέο, κε κεγάιν αξηζκφ 

Διιήλσλ, Αιβαλψλ θαη μέλσλ επηζθεπηψλ πνπ είραλ ηελ επθαηξία λα δνθηκάζνπλ 

παξαδνζηαθά εδέζκαηα απφ δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

νπνίσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ειιεληθά πξντφληα. 

 

4o Παξεπμείλην Δπηρεηξεκαηηθό Φόξνπκ (Θεζζαινλίθε, 28.3.2013) 

Σν δηάζηεκα 28-29 Μαξηίνπ 2013 πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε ην 4o 

Παξεπμείλην Δπηρεηξεκαηηθφ Φφξνπκ, πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηνλ ΔΒ, ην Δκπνξηθφ θαη 

Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο ηνλ χλδεζκν Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο 

θαη ηνλ χλδεζκν Δμαγσγέσλ Βνξείνπ Διιάδνο, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Αλαπηπμηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ (UNDP), ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθήο εμσζηξέθεηαο. ην θφξνπκ ζπκκεηείραλ θαη 

εθπξφζσπνη Γξαθείσλ ΟΔΤ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ Σηξάλσλ, θαη 

παξνπζηάζηεθαλ νη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ αγνξψλ ησλ ρσξψλ δηαπίζηεπζεο, νη πξννπηηθέο 

θαη νη επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο. 

 

6. Ειδήζεις γενικού ενδιαθέρονηος 

Δνξηαζκόο ηεο Δζληθήο Δπεηείνπ ζηε Ν. Αιβαλία 

Δνξηαζκνί κε αθνξκή ηελ Δζληθή Δπέηεην ηεο 25
εο

 Μαξηίνπ δηνξγαλψζεθαλ ζηελ 

Κνξπηζά απφ ην ειιεληθφ Πξνμελείν. ηε δνμνινγία ζηνλ Καζεδξηθφ Ναφ ηεο 

Αλάζηαζεο ηνπ Υξηζηνχ, παξεπξέζεθαλ ν Τπνπξγφο Παηδείαο ηεο Διιάδνο θ. Κ. 

Αξβαληηφπνπινο, εθπξφζσπνη ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο ζηελ Αιβαλία, νη βνπιεπηέο 
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ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο θ.θ. Κσλζηαληηλίδεο, Παπαδφπνπινο θαη Αλησλίνπ, ν Πξέζβεο 

ηεο Διιάδνο ζηελ Αιβαλία θ. Λεσλίδαο Ρνθαλάο, ν Γεληθφο Πξφμελνο Κνξπηζάο θ. 

Ισάλλεο Πεδηψηεο, ν πξφεδξνο ηνπ ΚΔΑΓ θ. Βαγγέιεο Νηνχιεο θαη άιινη. Οη ενξηαζκνί 

ζπλερίζζεθαλ ζην ειιεληθφ ζρνιείν ΟΜΗΡΟ ηεο πφιεο, φπνπ ν θ. Αξβαληηφπνπινο 

θαηά ηελ νκηιία ηνπ, παξάιιεια κε ηηο δηαβεβαηψζεηο φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ ζα 

ζπλερηζηεί, ππνζρέζεθε φηη «ζχληνκα ε Διιάδα ζα θηίζεη θαη ειιεληθφ ιχθεην ζηελ 

Κνξπηζά». Σν ζρνιείν ΟΜΗΡΟ, ζεκεηψλεη ε ε/θ, ιεηηνπξγεί απηή ηε ζηηγκή 

λεπηαγσγείν, δεκνηηθφ ζρνιείν θαη γπκλάζην. Δπίζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ  ενξηαζηηθέο 

εθδειψζεηο ζηε Γεξβηηζάλε, νη νπνίεο πεξηιάκβαλαλ νκηιίεο θαη θαιιηηερληθά δξψκελα. 

 

Σα αιβαληθά ΜΜΔ γηα ηελ «Άλνημε Διιεληθνύ Πνιηηηζκνύ» ζηελ Αιβαλία 

Δθηελήο αλαθνξά πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα αιβαληθά ΜΜΔ, ζρεηηθά  κε ηελ ζπλάληεζε 

ηνπ Πξέζβεσο ηεο Διιάδνο ζηελ Αιβαλία θ. Λεσλίδα Ρνθαλά  ζηελ θαηνηθία ηνπ ζηηο 

21 Μαξηίνπ η.έ., κε νκάδα Aιβαλψλ δεκ/θσλ, ηνπο νπνίνπο ελεκέξσζε γηα ηηο 

εθδειψζεηο πνπ δηνξγαλψλεη γηα δεχηεξε ζπλερή ρξνληά ε Πξεζβεία, ηελ πεξίνδν 

24.03.2013 – 23.04.2013, ζην πιαίζην ηνπ ενξηαζκνχ ηεο Δζληθήο Δνξηήο ηεο Διιάδνο. 

εηξά εθδειψζεσλ κε ηίηιν «Άλνημε Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ ζηελ Αιβαλία», 

δηνξγαλψζεθαλ ζηελ Αιβαλία απφ ηελ Διιεληθή Πξεζβεία ζηα Σίξαλα απφ 24 Μαξηίνπ 

κέρξη 23 Απξηιίνπ η.έ., ζην πιαίζην ηνπ ενξηαζκνχ ηεο Δζληθήο Δπεηείνπ ηεο Διιάδνο, 

ην πιαίζην απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 31 Μαξηίνπ η.έ. παξνπζίαζε ηεο κεηάθξαζεο 

ηνπ βηβιίνπ ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε «Σαμίδη ζην Άγην Όξνο» ζε κεηάθξαζε ηνπ θ. Ρνκέν 

Σζνιιάθνπ απφ ηνλ εθδνηηθφ νίθν «Zenit», ελψ ζηηο 4 Απξηιίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

αθηέξσκα ζηνλ κεγάιν Έιιελα ζπγγξαθέα ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Δζληθνχ 

Ιζηνξηθνχ Μνπζείνπ.  

Ο Πξέζβπο ηεο Διιάδνο, ελεκέξσζε ηνπο δεκ/θνπο γηα ηε θηινζνθία ηνπ δηπισκαηηθνχ 

έξγνπ πνπ απνηππψλεηαη θαη κέζα απφ ηνλ θχθιν πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ «Άλνημε 

Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ», νη νπνίεο απνηεινχλ αθηέξσκα ζηελ 25
ε
 Μαξηίνπ, Δζληθή 

Δνξηή ηεο Διιάδνο.  

 

Σα αιβαληθά Μ.Μ.Δ. γηα ηε δηακαξηπξία ησλ βνξεηνεπεηξσηώλ ζηελ Αζήλα 

Γηακαξηπξία δηνξγάλσζαλ ζηελ Αζήλα ζηηο 14 Μαξηίνπ η.ε., βνξεηνεπεηξψηεο ζρεηηθά 

κε ηε δηαθνπή ησλ ζπληάμεσλ πνπ εηζέπξαηηαλ απφ ηνλ ΟΓΑ. Η ηζηνζειίδα 

Balkanweb.com ζρνιηάδεη φηη νη δηαδεισηέο θξαηνχζαλ παλφ κε ζπλζήκαηα: «Όρη ζηνλ 

αθειιεληζκφ», «Όρη άιιεο ρακέλεο παηξίδεο» θ.ά., ελψ ε ε/θ Kombetare, ηνπ θφκκαηνο 

ησλ ηζάκεδσλ PDIU, γξάθεη φηη «ε δηαδήισζε έγηλε κε ζεκαίεο ηεο «Βνξείνπ  

Ηπείξνπ» θαη κε ζπλζήκαηα φπσο: «Όρη ζηνλ αθειιεληζκφ ηεο Βνξείνπ Ηπείξνπ» θαη 

«Γελ ζα ζξελήζνπκε άιιεο ρακέλεο παηξίδεο». 

 

Έθζεζε Europol: Η Αιβαλία θηλεί ην εκπόξην λαξθσηηθώλ νπζηώλ ζηελ Δπξώπε  

ε έθζεζε ηεο Europol δηαπηζηψλεηαη πσο ε Αιβαλία, ε Σνπξθία θαη ην Παθηζηάλ είλαη 

νη ηξεηο ρψξεο πνπ έρνπλ ηα πξσηεία ζηελ αγνξά ησλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ. ηελ έθζεζε 

ηεο Europol έρνπλ πξνζδηνξηζηεί πεξίπνπ 3.600 νκάδεο νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο πνπ 

δξνπλ ζηελ ΔΔ, φπνπ νκάδεο απφ ηελ Αιβαλία ππεξηζρχνπλ ζηε δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ 

νπζηψλ. Δγθιεκαηηθέο νξγαλψζεηο δηέξρνληαη απφ ηα Γπηηθά Βαιθάληα γηα λα πεξάζνπλ 

ζηελ Σνπξθία θαη ηελ Αθξηθή. Οη ρψξεο ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ δελ είλαη κφλν πεξηνρή 

δηακεηαθφκηζεο, αιιά θαη πεγή δηεζλνχο παξάλνκεο δηαθίλεζεο φπισλ, λαξθσηηθψλ θαη 

αλζξψπσλ. χκθσλα κε ηελ έξεπλα, ε Γαιιία, ε Μεγάιε Βξεηαλία, ε Ιηαιία θαη ε 

Γεξκαλία είλαη νη αγνξέο φπνπ πσιείηαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ εξσίλεο. Σν φλνκα ηεο 

Αιβαλίαο, ηνλίδεη ε ε/θ, αλαθέξεηαη θαη γηα ηα ζπλζεηηθά λαξθσηηθά.    

 



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

Γραθείο ΟΕΥ  Πρεζβείας Τιράνων, 

Ενημερωηικό Δεληίο Μαρηίοσ 2013  Σελίδα 15 από15 

 

Δκβάζπλζε ηεο ζηξαηησηηθήο ζπλεξγαζίαο Κνζζόβνπ θαη Σνπξθίαο   

Σν Κφζζνβν θαη ε Σνπξθία, πξνσζνχλ ηηο δηκεξείο ηνπο ζρέζεηο, θπξίσο ζηνλ 

ζηξαηησηηθφ ηνκέα. χκθσλα κε ηνλ θ. Mentor Vrajolli, εξεπλεηή ζην Κέληξν Μειεηψλ 

γηα ηελ Αζθάιεηα ζην Κφζζνβν, ε επίζθεςε ηνπ Σνχξθνπ Τπνπξγνχ Άκπλαο θ. Ιζκέη 

Γηικάδ ζηελ Πξίζηηλα άλνημε έλα λέν θεθάιαην ζηε δηκεξή ζπλεξγαζία. Σν Κφζζνβν,  

θάλεη κηα ζηξαηεγηθή εμέηαζε ηνπ ακπληηθνχ ηνπ ηνκέα θαη πξνβιέπεη ηα επφκελα 

ρξφληα νη Γπλάκεηο Αζθαιείαο ηνπ λα κεηαηξαπνχλ ζε ηαθηηθφ ηξαηφ.  

 

Μεηνλνκαζία ηεο επαξρίαο Ληθέλαο ζε Πνπζηέηο 

Με 121 ςήθνπο ππέξ, ηνπ ΓΚ θαη ηνπ Κ, ην αιβαληθφ Κνηλνβνχιην ππεξςήθηζε 

λνκνζρέδην γηα ηελ αιιαγή ηνπ νλφκαηνο ηεο επαξρίαο Ληθέλαο ηνπ Πφγξαδεηο, ζε 

Πνπζηέηο (ζ.ζ.: Η επαξρία απηή, πνπ θαηνηθείηαη απφ κέιε ηεο ζιαβνκαθεδνληθήο 

κεηνλφηεηαο ζηελ Αιβαλία, κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 ιεγφηαλ Pustec θαη ε 

θνκκνπληζηηθή θπβέξλεζε ηεο άιιαμε ην φλνκα ζε Liqenas). Γεκνζηεχκαηα ζηνλ 

αιβαληθφ Σχπν, αλαθέξνπλ φηη ζηελ ΠΓΓΜ ρνξεγνχληαη ηαπηφηεηεο ζε Αιβαλνχο 

πνιίηεο ζιαβνκαθεδνληθήο εζληθφηεηαο πνπ δνπλ ζηελ επαξρία Liqenas-Pustec ζην λνκφ 

Πφγξαδεηο, πξνθεηκέλνπ λα κεηέρνπλ ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο ζηελ ΠΓΓΜ θαη λα 

ππεξςεθίζνπλ ππνςεθίνπο ηνπ θπβεξλεηηθνχ θφκκαηνο VMRO-DPMNE.  

 

 

Η Πξντζηακέλε 

 

 

Παγψλα Λάξδα 

χκβνπινο ΟΔΤ  


