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1. Επιχειρηματική δραστηριότητα 
 

1.1 Ενέργεια και Ορυκτά 

 
Η Bankers Petroleum σταματά την παραγωγή λόγω πτώσης τιμών πετρελαίου 
Η Bankers Petroleum, ένας από τους κύριους παραγωγούς αργού πετρελαίου στη Αλβανία, δήλωσε 
στις αρχές του Ιανουαρίου τ.ε. ότι θα προχωρήσει σε εν μέρει ανάσχεση του προγράμματος των 
γεωτρήσεων της στην Αλβανία και ταυτόχρονα σχεδιάζει μείωση του κόστους παραγωγής, εξ΄ αιτίας 
της πτώσης των τιμών του πετρελαίου, σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εταιρεία σταμάτησε τις γεωτρήσεις σε 
δύο εξέδρες, τον Δεκέμβριο 2014, και ακολούθησε και σε μια τρίτη τον Ιανουαρίου 2015. Ωστόσο, θα 
συνεχίσει τις γεωτρήσεις με τη χρήση τριών άλλων εξεδρών, ενώ σχεδιάζει έργα σε 85 με 90 νέα 
οριζόντια φρέατα το 2015, προς το παρόν βρίσκεται σε αναμονή και παρακολουθεί τις τιμές του 
πετρελαίου, σύμφωνα με δηλώσεις της εταιρείας, σε δελτίο τύπου. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου 
έχουν υποχωρήσει κατά περίπου 55% από 110 $-ΗΠΑ/ανά βαρέλι, τον περασμένο Αύγουστο, σε κάτω 
από 50 $-ΗΠΑ / ανά βαρέλι, σήμερα. 
 
Η TransAtlantic Petroleum συνεχίζει τις γεωτρήσεις στην Αλβανία 
Η διεθνής εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου TransAtlantic Petroleum, με δραστηριότητα σε 
Τουρκία, Βουλγαρία, και Αλβανία, δήλωσε την ότι είναι διατεθειμένη να επαναλάβει τη γεώτρηση για 
φυσικό αέριο στο Δέλβινο στην Αλβανία, το α’ τρίμηνο του 2015. Η συγκεκριμένη πηγή στο Δέλβινο 
(Δέλβινο-34H1), όπου η εν λόγω εταιρεία κατέχει το 100% του δικαιώματος εκμετάλλευσης, 
υπολογίζεται ότι έχει πιθανό βάθος, περίπου 3.960 μέτρων. Υπενθυμίζεται ότι, το Νοέμβριο, η 
TransAtlantic Petroleum ολοκλήρωσε την εξαγορά της εταιρείας καναδικών συμφερόντων έρευνας και 
παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Αλβανία «Stream Oil & Gas».  
 
Αύξηση της παραγωγής των ιδιωτικών Υ/Η μονάδων κατά 23%  
Σύμφωνα με τον αλβανικό τύπο, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μικρές και μεσαίες ιδιωτικές 
μονάδες υδροηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε σχεδόν κατά ένα τέταρτο το 2014, σε σύγκριση με ένα 
χρόνο πριν. Από τις ιδιωτικές υδροηλεκτρικές (Υ/Η) μονάδες παράγονται 788.000 μεγαβάτ-ώρες, 
καλύπτοντας λίγο περισσότερο από 11% των αναγκών της χώρας σε ενέργεια. Η αύξηση της 
παραγωγής είναι αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης ορισμένων επενδυτικών σχεδίων. Η κυβέρνηση έχει 
εκδώσει πάνω από 100 συμβάσεις παραχώρησης για την κατασκευή περισσότερων από 300 
υδροηλεκτρικών σταθμών. Αλλά μόνο ένα μικρό μέρος αυτών έχουν ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με 
αλβανικά δημοσιεύματα, οι επενδύσεις στον τομέα της παραγωγής ενέργειας θα αρχίσουν να βιώνουν 
σύντομα τις επιπτώσεις των πολιτικών της κυβέρνησης για αύξηση φόρου και μείωση τιμών.  
 
Νέος Διευθύνων Σύμβουλος στον ΤΑΡ 
Η Εταιρεία του Έργου TAP (Trans Adriatic Pipeline), δήλωσε στις 7 Ιανουαρίου τ.ε.,  ότι από την 1η 
Φεβρουαρίου τ.ε ο κ. Ian Bradshaw, θα είναι ο νέος Διευθύνον Σύμβουλος, ο οποίος θα αντικαταστήσει 
τον κ. Kjetil Tungland, που θα επιστρέψει στη Νορβηγία. Πριν από το διορισμό, του ο κ. Bradshaw ήταν 
υψηλόβαθμο στέλεχος στον Όμιλο BG (Senior Vice President for capital projects).  
 
Θετικά τα αποτελέσματα της πολιτική κατά των κλοπών ενέργειας  
Σε κοινή συνέντευξη τύπου ο Γενικός Διευθυντής της Αστυνομίας της Αλβανίας και ο Επικεφαλής του 
Διαχειριστή Διανομής Ρεύματος (OSHEE), κ. Artan Didi και κ. Ardian Cela, μίλησαν για τα επιτεύγματα 
της επίμονης πολιτικής περιορισμού της κλοπής ενέργειας. Σύμφωνα με τον κ. Cela, ως αποτέλεσμα 
αυτής της πολιτικής είναι η αύξηση των εξοφλημένων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, για το 2014, 
κατά $ 100 εκατ. (περίπου € 84 εκατ.) σε σύγκριση με το 2013. Επίσης, ο κ. Cela ανέφερε ότι 100.000 
παράνομες συνδέσεις διακόπηκαν, κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων μηνών. Κατά την ίδια περίοδο, 
σύμφωνα με τον ίδιο, ο OSHEE και οι καταναλωτές υπέγραψαν 25.807 νέες συμβάσεις, επίσης 65.912 
νοικοκυριά κατάφεραν να εξοφλήσουν, με διακανονισμό, τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Ο κ. 
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Didi είπε ότι η αστυνομία εξετάζει 1.281 υποθέσεις για υποψίες κλοπής ενέργειας και θα συνεχίσει να 
συλλαμβάνει όσους διαπιστώνεται ότι κλέβουν ενέργεια.  
 
Δημιουργία ενιαίας αγοράς ενέργειας Αλβανίας – Κοσσυφοπέδιου 
Το Ινστιτούτο Προηγμένων Μελετών στην Αλβανία (GAP) σύνεστησε την ενίσχυση της συνεργασίας 
μεταξύ Αλβανίας και Κοσσόβου στον τομέα της ενέργειας. Σύμφωνα με το GAP, τα συστήματα των δυο 
χωρών είναι συμπληρωματικά και η διμερής συνεργασία μπορεί να φέρει περισσότερες βελτιώσεις 
στην απόδοση, τη βελτιστοποίηση και την αύξηση της εξοικονόμησης στη χρήση των ενεργειακών 
πόρων. Η αλβανική κυβέρνηση έχει ήδη εγκρίνει την Εθνική Ενεργειακή Στρατηγική 2013-2022, που 
εκφράζει ενδιαφέρον για τη δημιουργία μιας κοινής αγοράς, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί το σχέδιο 
ενεργειακής στρατηγικής της Δημοκρατίας του Κοσσυφοπεδίου 2013-2022, το οποίο εγκρίθηκε από την 
κυβέρνηση, αλλά όχι ακόμη από το Κοινοβούλιο. Αν και τα οφέλη της ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ 
των δύο χωρών δεν αμφισβητούνται, η αναθεώρηση συνιστά ότι το Κοσσυφοπέδιο θα πρέπει να είναι 
πιο προσεκτικό στην κατασκευή νέων εγκαταστάσεων με βάση τον άνθρακα. Παρά το γεγονός ότι ο 
άνθρακας του Κοσσόβου είναι συμπληρωματικός προς τους υδάτινους πόρους στην Αλβανία, το 
Κοσσυφοπέδιο πρέπει να λάβει υπόψη τις αρνητικές επιπτώσεις του άνθρακα στο περιβάλλοντος και 
τη δημόσια υγεία.  
 
Αντιπαραθέσεις για τις τιμές του πετρελαίου και των καυσίμων  
Το Δημοκρατικό Κόμμα (DP), αποφάσισε να ξεκινήσει αστικές δράσεις για να αναγκάσει την 
κυβέρνηση να μειώσει τις τιμές του πετρελαίου και των καυσίμων, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση 
είναι υπεύθυνη για το 60% της τιμής των καυσίμων, λόγω των παράλογων φορολογικών συντελεστών. 
Ειδικώτερα, η βουλευτής του DP κα Jorida Tabaku ανέφερε ότι οι Αλβανοί πολίτες αναγκάζονται να 
δαπανούν το 10% του εισοδήματός τους για την κάλυψη αυτών των αναγκών, όταν σε γειτονικές χώρες, 
όπως, Κροατία, Βουλγαρία, Σλοβενία, Τσεχική Δημοκρατία, Πολωνία και Ελλάδα, οι πολίτες ξοδεύουν 
μόλις το 5%. Επίσης η κα Tabaku αναφέρθηκε στο παράδειγμα γειτονικών χωρών όπως της πΓΔΜ, της 
Σερβία και της Βοσνία-Ερζεγοβίνη, όπου έχουν χαμηλότερες τιμές καυσίμων, κατά 15%, 11%, και 19%, 
αντίστοιχα, σε σύγκριση με την Αλβανία.  
 
Ανάγκη νομοθετικών παρεμβάσεων για τις τιμές των καυσίμων  
Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Erion Brace, προέτρεψε 
στην κυβέρνηση να αναδιαρθρώσει την αγορά καυσίμων της χώρας, η οποία, όπως είπε, σε μεγάλο 
βαθμό κυριαρχείται από τρεις μεγάλους εισαγωγείς πετρελαίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τρεις εταιρείες 
κατέχουν στην πραγματικότητα πάνω από το 70% της αγοράς πετρελαίου και σχεδόν το σύνολο της 
αγοράς καυσίμων στη χώρα. Οι τρεις εταιρείες αντικαθιστούν ο ένας τον άλλο σε εμπορικές 
δραστηριότητες, αγοράζουν και πωλούν ο ένας στο άλλο, καθορίζουν τις τιμές, που ποικίλλουν από τον 
έναν στον άλλο, με πολύ μικρή διαφορά. Σύμφωνα με τον κ. Brace, η αγορά δεν είναι ούτε ελεύθερη, 
ούτε ανταγωνιστική, τα ποσοστά κέρδους είναι υψηλά, η ποιότητα των καυσίμων είναι κακή και οι τιμές 
υπερβολικά υψηλές. Τέλος σύνεστησε στην η κυβέρνηση να ενισχύσει τη δημοσιονομική διαχείριση, να 
αλλάξει τους νόμους και τους κανονισμούς για τα καύσιμα, να φροντίσει ώστε να ελέγχεται η ποσότητα 
και η ποιότητα στις αντλίες και να λάβει μέτρα, ώστε να αποκατασταθεί ο ελεύθερος ανταγωνισμός και 
να ομαλοποιηθεί η εγχώρια αγορά.  
 
Εγκαινιάζεται το νέο εργαστήριο δοκιμών καυσίμων 
Στις 27 Ιανουαρίου τ.ε., ο Π/Θ κ. Rama εγκαινίασε το νέο εργαστήριο της Κεντρικής Τεχνικής 
Επιθεώρησης για τον έλεγχο του πετρελαίου και των καυσίμων, που αποτελεί επένδυση ύψους 55 εκατ. 
λεκ (περίπου € 400.000). Ο ΑΠ/Θ δεσμεύθηκε ότι το συγκεκριμένο έργο θα συμβάλει στη βελτίωση της 
ποιότητας των ελέγχων στα πρατήρια καυσίμων, σε ολόκληρη τη χώρα, για να περιορίσει περαιτέρω 
ζημιές στα οχήματα των πολιτών, εξ’ αιτίας της χαμηλής ποιότητας των καυσίμων. Όπως ανακοίνωσε ο 
κ. Rama θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα, τα οποία έχουν προγραμματιστεί από το Υπουργείο 
Ενέργειας για την ηλεκτρονική επιθεώρηση όλων των σταθμών φυσικού αερίου, καθώς και για την 
αποφυγή της φοροδιαφυγής και της απάτης όσον αφορά την ποιότητα των καυσίμων. 
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1.2 Κλάδος κατασκευών και Real Estate 

 

Ο Αναπλ. Π/Θ επιθεωρεί τα έργα αποκατάστασης στο Πόγραδετς 
Ο Αναπληρωτής Π/Θ κ. Peleshi επιθεώρησε τις οικοδομικές εργασίες στο τμήμα του οδικού δικτύου Lin 
– Pogradec και χαρακτήρισε ικανοποιητική την πρόοδο του αναθεωρημένου σχεδίου. Επίσης μίλησε με 
τους εκπροσώπους του Ταμείου Ανάπτυξης της Αλβανίας σχετικά με την περιβαλλοντική και αισθητική 
αποκατάσταση της ακτογραμμής της λίμνης της Οχρίδας και υποστήριξε ότι αυτό το έργο θα φέρει 
μεγάλη οικονομική ανάπτυξη και θα προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη. Όσον αφορά την δράση της 
Εθνική Αρχή Επιθεώρησης Κατασκευών (INUK) για την κατεδάφιση των ιδιωτικών κατασκευών, κατά 
μήκος της ακτογραμμής, ανέφερε ότι όλες οι νομικές κατασκευές απαλλοτριώθηκαν, σύμφωνα με τη 
σχετική νομοθεσία.  

Ο Aναπλ. Π/Θ κ. Peleshi ανακοινώνει δημόσιες επενδύσεις στη Berati 
Ο Αναπληρωτής Π/Θ κ. Peleshi, κατά τη διάρκεια επίσκεψης του στη πόλη Berati, ανέφερε ότι σύντομα 
θα ξεκινήσει σχέδιο για την κατασκευή ενός νησιού στον ποταμό OSUM. Ο ίδιος είπε ότι το έργο θα 
πρέπει να ξεκινήσει αφού οριστικοποιηθούν οι επενδύσεις στο κέντρο της πόλης, το πάρκο και τη 
γέφυρα Gorica. Ο κ. Peleshi σημείωσε ότι θα υπάρξει διεθνής διαγωνισμός και ότι μετά από την 
επιλογή των καλύτερων έργων, θα αρχίσει η αμέσως η εφαρμογή.  

Μερική άρση του μορατόριουμ των οικοδομικών αδειών για οικογενειακές κατοικίες  
Η Υπουργός Αστικής Ανάπτυξης και Τουρισμού, κα Gjermeni, ανακοίνωσε, στις 5 Ιανουαρίου 2015, τη 
μερική άρση του μορατόριουμ των αδειών κατασκευής, που εισήγαγε η κυβέρνηση τον περασμένο 
Αύγουστο. Σύμφωνα με την ίδια, οι άδειες κατασκευής για μονοκατοικίες θα αρχίσουν να εκδίδονται και 
πάλι. Όπως ανέφερε, όλοι οι πολίτες που έχουν οικόπεδο και θέλουν να οικοδομήσουν κατοικία 
μπορούν να υποβάλουν αίτηση για άδεια κατασκευής, με την προϋπόθεση ότι το έργο κατασκευής είναι 
συμβατό με το σχεδιασμό της αστικής ανάπτυξης της περιοχής και το οικόπεδο είναι οικοδομήσιμο. 

Ξεκινάει η κατασκευή του νέου μουσουλμανικού τεμένους στα Τίρανα 
Ο αρχηγός της αλβανικής μουσουλμανικής κοινότητας, κ. Bruçaj, δήλωσε ότι οι εργασίες για την 
κατασκευή του μεγάλου τεμένους Τιράνων αναμένεται να αρχίσει άμεσα, στις αρχές του τρέχοντος 
έτους. Σύμφωνα με τον ίδιο, το έργο πιθανότατα θα διαρκέσει για μια περίοδο τριών ετών. Σε μια 
συνέντευξη, για το τύπο του Κοσσυφοπέδιου, κάλεσε επίσης τους πολιτικούς να επιδείξουν την ίδια 
καλή θέληση που επέδειξαν διευκολύνοντας την έναρξη των εργασιών για το νέο τζαμί της 
πρωτεύουσας, και επίσης, στην αντιμετώπιση του ζητήματος των περιουσιών των θρησκευτικών 
κοινοτήτων. Σύμφωνα με τις τοπικές εφημερίδες η Μουσουλμανική Κοινότητα της Τουρκία θα 
χρηματοδοτήσει την κατασκευή του με € 30 εκατ. Το νέο τζαμί σχεδιάστηκε από το αρχιτεκτονικό 
γραφείο «Hassa» του Τούρκου αρχιτέκτονα κ. Muharrem Hilmi Shenalp, θα καλύψει έκταση 5.700 τ.μ. 
και έχει χωρητικότητα για 5 χιλ πιστούς. Το τζαμί θα έχει 4 μιναρέδες, ύψους 50 μέτρων και θόλο ύψους 
35 μέτρων. 
 

1.3 Τραπεζικός & Ασφαλιστικός Τομέας 

Στατιστικά στοιχεία για την ασφαλιστική αγορά (Ιανουάριος-Νοέμβριος 2014) 
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Νοέμβριο 2014, η ασφαλιστική αγορά παρουσίασε αύξηση κατά 36,93% 
σε σύγκριση με το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2013, τα μικτά ασφάλιστρα ανέρχονται σε 
10.437.044 χιλιάδες λεκ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2.814.881 χιλ. λεκ. Ο αριθμός των 
ασφαλιστηρίων συμβολαίων έφθασε τα 922.761, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,57%, σε σύγκριση με 
την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2013. Τα μικτά ασφάλιστρα σε ασφαλιστικές εργασίες, εκτός 
κλάδου ζωής, ανήλθαν σε αξία 9.507.445 χιλ λεκ, τα οποία παρουσιάζουν αύξηση κατά 40,85%, σε 
σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2013. Ο αριθμός των συμβολαίων ασφάλειας εκτός 
του κλάδου ζωής έφθασε τα 830.514, που είναι 1,44% περισσότερο, από ό, τι ενδεκάμηνο Ιανουαρίου-
Νοεμβρίου 2013. Τα μικτά ασφάλιστρα στον κλάδο ζωής στις επιχειρήσεις ανήλθαν σε αξία 902.363 
χιλ. λεκ, παρουσιάζοντας αύξηση 5,95%, σε σύγκριση με το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2013. 
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Ο αριθμός των ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής έφθασε 92.230, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 
13,99%, σε σύγκριση με το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2013. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς, οι απαιτήσεις που αποπληρώθηκαν έφτασαν το ύψος των 2.544.799 χιλ. λεκ, ή 6,43% 
περισσότερο από ό, τι ενδεκάμηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2013. Κατά την υπό εξέταση περίοδο, 
υπάρχει αύξηση του αριθμού των αποζημιώσεων κατά 2.795, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό 
διάστημα, η οποία έφθασε τον αριθμό των συνολικών καταβληθέντων αξιώσεων σε 24.172, για αυτό το 
διάστημα. Οι εταιρείες ασφάλισης κατέβαλλαν αποζημιώσεις ζημιών σε 23.517 αιτήσεις και για 
ασφάλειες ζωής κατέβαλαν αποζημιώσεις σε 655 αιτήσεις. 

Το Α/Κοινοβούλιο εγκρίνει τρία μέλη του Δ.Σ. της Αρχής Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας 
Το Αλβανικό Κοινοβούλιο ενέκρινε, κατά τη σύνοδο ολομέλειας στις 24 Δεκεμβρίου 2014, τρεις 
υποψήφιους για το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (AMF). Με την 
πλειοψηφία των ψήφων, η κα Enkeleda Shehi, η κα Mimoza Kaci και ο κ. Arjan Salati εγκρίθηκαν ως 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της AMF. Η κα Enkeleda Shehi που προτάθηκε από το Συμβούλιο των 
Υπουργών θα κατέχει τη θέση της Διευθύνοντος Συμβούλου. Η κα Mimoza Kaci που είχε προταθεί από 
το Υπουργείο Οικονομικών θα κατέχει τη θέση της Εκτελεστικής αναπληρώτριας διευθύντριας. 

Τράπεζα της Αλβανίας μειώνει το επιτόκιο αναφοράς στο ιστορικό χαμηλό του 2% 
Το Εποπτικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Αλβανίας (ΤτΑ) αποφάσισε να μειώσει περαιτέρω το 
επιτόκιο αναφοράς, στο ιστορικό χαμηλό του 2%. Η διαβίβαση της εν λόγω απόφασης στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές θα δημιουργήσει τις κατάλληλες νομισματικές συνθήκες για να στηρίξει την 
οικονομική ανάπτυξη και την επιστροφή του πληθωρισμού στο στόχο του, σύμφωνα με την ΤτΑ. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο της ΤτΑ πιστεύει ότι η επίτευξη του στόχου για τον πληθωρισμό απαιτεί χαλαρές 
νομισματικές συνθήκες, για πολλά από τα επόμενα τρίμηνα. Ο πληθωρισμός τιμών καταναλωτή ήταν 
0,7%, σε ετήσια βάση, τον Δεκέμβριο 2014, πολύ κάτω του στόχου, ο οποίος κινείται μεταξύ 2 έως 4%. 
Ασθενής πληθωρισμός, αναιμική ανάπτυξη και υψηλό κόστος δανεισμού απαιτούν χαλάρωση της 
νομισματικής πολιτικής κατά τα τελευταία τρίμηνα, σύμφωνα με την η ΤτΑ, σημειώνοντας ότι το κόστος 
χρηματοδότησης για τις εμπορικές τράπεζες και τα επιτόκια των δανείων σε λεκ έχουν πλέον μειωθεί σε 
ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Τα δάνεια προς τον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν 3,8% στα τέλη Νοεμβρίου 
2014, σε ετήσια βάση, μετά την άνοδο 1,6% στο τέλος του γ’ τριμήνου. Τα δάνεια σε λεκ αυξήθηκαν 
επίσης 9,3% το Νοέμβριο, πολύ περισσότερο από ό, τι σε σκληρό νόμισμα. Ωστόσο, η πλήρης 
μετάδοση της νομισματικής πολιτικής στην οικονομία συνεχίζει να υποφέρει από τη διστακτικότητα των 
επιχειρήσεων να δεσμευτούν σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις και τη μειωμένη διάθεση των τραπεζών 
να αναλάβουν κινδύνους. Τα επισφαλή δάνεια ανέρχονται στο ένα τέταρτο του συνολικού δανεισμού 
της χώρας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤτΑ ανέφερε ότι οι «συντηρητικές πολιτικές» που επιβλήθηκαν 
από ξένες μητρικές τράπεζες είχαν επίσης ως συνέπεια τον περιορισμένο δανεισμό. Σύμφωνα με τους 
αναλυτές, η δανειοδοτική δραστηριότητα θα έχει αργή βελτίωση, το 2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο της 
ΤτΑ δήλωσε ότι η οικονομία πιθανότατα συνέχισε να αυξάνεται, κατά το δ’ τρίμηνο του 2014, μετά από 
3,3% αύξηση τον Ιούνιο-Σεπτέμβριο 2014. 

Υποτίμηση του αλβανικού λεκ σε σχέση με τα ξένα νομίσματα  
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας, το Αλβανικό Λεκ (ALL) συνεχίζει να 
υποτιμάται έναντι των ξένων νομισμάτων και κυρίως έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, το οποίο κερδίζει 
συνεχώς έδαφος. Η ισοτιμία του αλβανικού Λεκ έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, στο τέλος του Ιανουάριου 
τ.ε., ήταν περίπου 124,44. Η αντίστοιχη ισοτιμία έναντι του ευρώ διατηρήθηκε σχετικά σε υψηλά 
επίπεδα, σε αντίθεση με την ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου ΗΠΑ και άλλων νομισμάτων, που 
υπέστη πτώση. Στο τέλος του Ιανουαρίου τ.ε, η ισοτιμία του ευρώ σε σχέση με το αλβανικό λεκ ήταν 
139,89 εμφανίζοντας μια σχετική σταθερότητα σε σχέση με τη μέση ετήσια ισοτιμία του 2014 στα 
139,97 ΛΕΚ. Σύμφωνα με οικονομολόγους, η ενίσχυση του δολαρίου ΗΠΑ έναντι του ευρώ οφείλεται 
και στην απόφαση ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με το πρόγραμμα 
αγοράς κρατικών ομολόγων ύψους € 1,1 τρις. Εντούτοις, η διατήρηση της ισχυρής θέση του ευρώ 
έναντι του ΛΕΚ, εξηγείται από την υψηλή ζήτησή του, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 40% των συναλλαγών 
πραγματοποιούνται σε ευρώ.  
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Gent Sejko: Ο νέος Διοικητής της Τράπεζας της Αλβανίας 
Ο κ. Gent Sejko, πρώην Αναπληρωτής Γενικός Δ/ντής της Societe Generale στην Αλβανία, εξελέγη στη 
θέση του Διοικητή της Τράπεζας της Αλβανίας (ΤτΑ), κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας του 
Κοινοβουλίου στις 5/2/20015, με συναινετική ψηφοφορία. Έλαβε 105 ψήφους υπέρ, τόσο από 
βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, όσο και της αντιπολίτευσης, ενώ τρεις βουλευτές ψήφισαν 
κατά και τέσσερις απείχαν. Η ψηφοφορία για την εκλογή του κ. Sejko ήταν μυστική και δεν 
πραγματοποιήθηκε συζήτηση. Ο κ. Sejko αντικατέστησε τον κ. Adrian Fulani, ο οποίος απολύθηκε το 
Σεπτέμβριο του περασμένου έτους από την Οργανωτική Επιτροπή του Συμβουλίου της ΤτΑ, σε 
συνέχεια μεγάλου σκανδάλου κλοπής στην Τράπεζα.  

1.4 Τομέας Υγείας  

Οι εργοδότες δεν καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές για 250 χιλ. εργαζομένους 
Ο Α/Υπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας και Νεολαίας κ. Erion Veliaj δήλωσε ότι ετέθησαν σε κίνδυνο οι 
συντάξεις για περισσότερους από 250.000 εργαζόμενους, διότι οι ασφαλιστικές εισφορές δεν είχαν 
καταβληθεί από τους εργοδότες τους. Ο κ. Veliaj είπε ότι το Υπουργείο διαπίστωσε το πρόβλημα στο 
τέλος του 2014, το οποίο αφορούσε, τόσο ιδιωτικές επιχειρήσεις, όσο και φορείς του δημόσιο τομέα. 
Πρόσθεσε δε ότι, μεταξύ των δημοσίων ιδρυμάτων που δεν κατέβαλαν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
για τους εργαζομένους τους, περιλαμβάνονται το Υπουργείο Άμυνας, το Υπουργείο Παιδείας, το 
Υπουργείο Υγείας, το Νοσοκομείο «Μητέρα Τερέζα», και το Νοσοκομείο «Trauma» στα Τίρανα. Ο  κ. 
Veliaj υπογράμμισε ότι μετά από εντολή που δόθηκε από τον Π/Θ, όλοι οι προαναφερόμενοι φορείς θα 
τακτοποιήσουν άμεσα τις καθυστερημένες πληρωμές των τελευταίων οκτώ χρόνων.  
 
Παγκόσμιας Τράπεζα – Κοσσόβο: Συμφωνίες για την ενεργειακή απόδοση και την υγεία 
Η Παγκόσμια Τράπεζα ανακοίνωσε ότι έχει υπογράψει με το Κοσσυφοπέδιο δύο Συμφωνίες η μία 
αφορά σε έργα ενεργειακής απόδοσης και η άλλη σε θέματα υγείας, συνολικής αξίας $ 56.500.000 (€ 
48.600.000). Ειδικώτερα: 
 Τα έργα ενεργειακής απόδοσης του Κοσσυφοπεδίου και τα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, 

συνολικής αξίας $ 31.000.000, στοχεύουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και στη χρήση 
ορυκτών καυσίμων στα δημόσια κτίρια. 

 Για τον τομέα της Υγείας, κονδύλι ύψους $ 25.500.000, προβλέπεται για δαπάνες υγείας που 
αφορούν φτωχότερα μέλη του πληθυσμού, την βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας, με 
προτεραιότητα την υγεία μητέρας και παιδιού και των υπηρεσιών για μη-μεταδοτικά νοσήματα στο 
Κοσσυφοπέδιο. 

«MEDICAL EXPO», κλαδική έκθεση στον τομέα της υγείας, 19 - 21 Μαρτίου 2015 
Το «Tirana EXPO Centre», σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Εκθέσεων και το Υπουργείο 
Οικονομικής Ανάπτυξης, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας θα οργανώνει την πρώτη κλαδική έκθεση 
στον τομέα της υγείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο εκθεσιακό Κέντρο των Τιράνων, από τις 19 
έως και 21 Μαρτίου 2015, με τίτλο Διεθνής Εμπορική Έκθεση «MEDICAL EXPO». 
 

1.5 Τομέας Μεταφορών 

Albanian Airways: Νέα αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους  
Ανακοινώθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2015, κατά τη διάρκεια τελετής έναρξης, η οποία πραγματοποιήθηκε 
σε κεντρικό ξενοδοχείο στα Τίρανα, η δημιουργία της Albanian Airways, αλβανικής αεροπορικής 
εταιρείας χαμηλού κόστους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Εγγραφής Επιχειρήσεων 
(QKR), η εταιρεία εγγράφηκε στις 30.9.2014 στα επιχειρηματικά μητρώα της Αλβανία και 
δημιουργήθηκε με κεφάλαια που προέρχονται κατά κύριο λόγο από το Κουβέιτ. Η νέα εταιρεία 
πρόκειται να ξεκινήσει από το Μάιο τ.ε. αεροπορικές πτήσεις μεταξύ Τιράνων και 12 πόλεων της 
Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, ανάμεσα στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η Αθήνα. 
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Αύξηση ανταγωνιστικότητας των Αλβανικών λιμένων, προτεραιότητα για το 2015 
Ο Α/Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών κ. Haxhinasto δήλωσε, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την 
ετήσια ανάλυση της δραστηριότητας του αλβανικού συστήματος λιμένων, την 21η Ιανουαρίου 2015, ότι 
η περαιτέρω ανάπτυξη των λιμένων και των θαλάσσιων μεταφορών αποτελούν προτεραιότητες της 
αλβανικής κυβέρνησης, για το 2015. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Haxhinasto ανέφερε ότι ένα από τα μέτρα, 
θα είναι η μείωση των λιμενικών τελών και των τιμολογίων, προκειμένου να αυξηθεί η 
ανταγωνιστικότητα των Αλβανικών λιμανιών. Σύμφωνα με τον ίδιο, μια άλλη προτεραιότητα της 
κυβέρνησης στον τομέα αυτό είχε σχέση με την ανανέωση του στόλου των εμπορικών πλοίων, 
προκειμένου να μετακινηθούν από την γκρίζα σημαία ασφάλειας στην άσπρη, σύμφωνα με το 
Μνημόνιο Συνεννόησης του Παρισιού.  

Haxhinasto: Κινεζική εταιρεία θα κατασκευάσει τον οδικό άξονα Arbri 
Την 28η Ιανουαρίου τ.ε., ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, κ. Edmond Haxhinasto, δήλωσε ότι 
σύντομα θα υπογραφεί σύμβαση με κινεζική εταιρεία για την κατασκευή του Οδικού Άξονα «Arbri 
Road», που συνδέει τα Τίρανα με την Peshkopi και στα σύνορα με την πΓΔΜ. Ανέφερε, επιπλέον, ότι η 
εν λόγω εταιρεία θα είναι υπεύθυνη για την ολοκλήρωση αυτού του έργου υποδομής και τη διασφάλιση 
της συντήρησής του. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κινεζική εταιρεία θα αρχίσει να λειτουργεί μέσα σε λίγους 
μήνες, μετά την υπογραφή της σύμβασης, και ότι παρόμοιες συμβάσεις θα υπογραφούν και για άλλες 
οδικές αρτηρίες της χώρας. Ο κ. Haxhinasto έκανε τις παρατηρήσεις αυτές, κατά την ετήσια 
παρουσίαση της δραστηριότητας της Αλβανικής Αρχής Οδικού δικτύου (ARA).  

Αλβανία – Κόσσοβο: Προτεραιότητες τελωνεία & σιδηροδρομική σύνδεση. 
Ο Α/Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, κ. Haxhinasto συναντήθηκε στο Κοσσυφοπέδιο με τον 
Κοσσοβάρο ομολόγου του κ. Zharku. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κ Haxhinasto δήλωσε ότι 
εντός του Φεβρουαρίου τ.ε. θα γίνει ο διαγωνισμός για την παραχώρηση του έργου της «Εθνικής 
Οδού» που συνδέει τις δυο χώρες. Είπε, επίσης, ότι εντός του Μαρτίου τ.ε. θα αρχίσουν οι εργασίες για 
την επέκταση του οδικού δικτύου και του κτιρίου του τελωνείου στη Μορίνα, με εκτιμώμενο κόστος από 
$ 600 χιλ.. Εν τω μεταξύ, ο κ. Haxhinasto ενημέρωσε για την έναρξη των εργασιών για τη μελέτη 
σκοπιμότητας της σιδηροδρομική γραμμή με το Κοσσυφοπέδιο και εξέφρασε την υποστήριξή του για 
την πλήρη ένταξη του Κοσσόβου στους διεθνείς οργανισμούς μεταφορών. Κατά τη διάρκεια της 
συνάντησης, ο Υπουργός Υποδομών του Κοσσυφοπεδίου, κ. Zharku δήλωσε ότι η κυβέρνηση του 
Κοσσυφοπεδίου σκέφτεται να δώσει τον εθνικό αυτοκινητόδρομο, "Imrahim Rugona" με παραχώρηση. 
Οι δύο Yπουργοί εξέφρασαν την προθυμία τους να συνεργασθούν, για τη συγκέντρωση των αναγκαίων 
κεφαλαίων για την κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής που θα συνδέει τις δύο χώρες. Στο πλαίσιο 
της εν λόγω επίσκεψης, ο κ Haxhinasto είχε συνάντηση, χωρίς την παρουσία των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης, με τον Πρωθυπουργό του Κοσσυφοπεδίου, κ. Mustafa. 
 

1.6 Τομέας Τροφίμων και Γεωργίας 

Αλβανία-Κόσοβο, κοινά πρότυπα στο αλεύρι 
Ο Α/Υπουργός Γεωργίας, κ. Panariti και ο Υπουργός Γεωργίας, Δασών και Αγροτικής Ανάπτυξης του 
Κοσσυφοπεδίου, κ. Krasniqi, υπέγραψαν Συμφωνία για την ενοποίηση των προτύπων στην παραγωγή 
και εμπορία των αλεύρων, μεταξύ των δύο χωρών. Επόμενα σχέδια αποτελούν η ενοποίηση των 
προτύπων για διάφορα βασικά προϊόντα, όπως γάλα, κρασί, λάδι και πατάτες. Ο Οργανισμός 
Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων, με Δ/ντή τον κ. Gjinovci, θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, μέχρι 
να ολοκληρωθεί επισήμως η τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Οι δυο 
Υπουργοί συμφώνησαν στην ενοποίηση των έγγραφων για τα γεωργικά προϊόντα, προκειμένου να 
αναγνωρίζονται αμοιβαίως και από τις δύο αρχές, με στόχο τη δημιουργία μίας πλατφόρμας τροφίμων, 
με ενιαία πρότυπα και διαδικασίες, γεγονός που εξυπηρετεί τον κοινό στόχο των δυο χωρών να 
ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Ο περιορισμός ρωσικών εξαγωγών σιτηρών απειλεί να αυξήσει την τιμή του ψωμιού  
Μετά την επιβολή, από την 1η Φεβρουαρίου τ.ε., περιορισμού στις ρωσικές εξαγωγές σιτηρών προς 
χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και η Αλβανία, επικράτησε αναστάτωση στα επιτελεία των 
Υπουργείων Γεωργίας και Οικονομίας της Αλβανίας, τα οποία ανησυχούν για την αύξηση της τιμής του 
ψωμιού στην αλβανική αγορά και προσπαθούν να βρουν τρόπους για τον περιορισμό των 
επιπτώσεων. Η Ρωσία είναι η τρίτη εξαγωγική δύναμη σιτηρών παγκοσμίως και ένας από τους 
μεγαλύτερους παραγωγούς αλευριού και εξάγει περίπου 20-30 εκατομμύρια τόνους ετησίως. Οι 
μεγαλύτερες ποσότητες αλεύρων στην αλβανική αγορά εισάγονται από τη Ρωσία. Στην Αλβανία οι 
εισαγωγές από τη Ρωσία ανέρχονται περίπου σε 140 χιλιάδες τόνους αλεύρι ετησίως, ή περίπου το 
25% του ποσού που απαιτείται για την ικανοποίηση των αναγκών του πληθυσμού. Η τιμή του σιταριού 
αναμένεται να αυξηθεί κατά 15%, ενώ οι δασμοί υπολογίζονται σε  35 $ - ΗΠΑ, ανά τόνο σιτηρών. 

1.7 Τουριστικός τομέας & Τομέας Περιβάλλοντος  

Επίσκεψη Α/Υπουργού Τουρισμού στο Παρίσι. 
Η Α/Υπουργός Τουρισμού κα Gjermeni επισκέφθηκε το Παρίσι προκειμένου να πραγματοποιήσει 
επαφές με παράγοντες του τουριστικού τομέα, με στόχο να προβάλει το τουριστικό προϊόν της 
Αλβανίας στη Γαλλία, και να προετοιμάσει το έδαφος για τη σύναψη διμερούς συμφωνίας τουριστικής 
συνεργασίας.  

Το τομέας του Τουρισμού μεταφέρεται στο Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης  
Με απόφαση του ΑΠ/Θ η αρμοδιότητα για τον τουρισμό μεταφέρθηκε από το Υπουργείο Τουρισμού και 
Αστικής Ανάπτυξης στο Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας και 
πλέον αρμόδιος Υπουργός θα είναι ο κ. Ahmetaj, αντί της κα Gjermeni. 

1.8 Άλλες ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος 

Spiropali: Διευκολύνουμε τα γραφειοκρατικά εμπόδια για τις επιχειρήσεις στα Τελωνεία 
Σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, η Γεν. Δ/τρια Τελωνείων, κα 
Spiropali, αναφέρθηκε στα πλεονεκτήματα του νέου τελωνιακού κώδικα, ο οποίος βελτιώνει και 
απλοποιεί τις τελωνειακές διαδικασίες, μειώνει τη γραφειοκρατία και τα διοικητικά εμπόδια, προς 
όφελος των επιχειρηματιών και ευθυγραμμίζεται με την νομοθεσία της ΕΕ. Επεσήμανε δε, ότι η επαφή 
με το Τελωνείο γίνεται, πλέον, με ηλεκτρονικό τρόπο, ώστε να περιορισθεί η άμεση επαφή των 
επιχειρήσεων με το προσωπικό των τελωνείων. Σύμφωνα με την κ. Spiropali, αυτό εξυπηρετεί, μεταξύ 
άλλων, και την καταπολέμηση φαινόμενων διαφθοράς, καθώς και την ανάπτυξη μια δίκαιη σχέση 
μεταξύ της διοίκησης και των επιχειρήσεων. 

Διαδικτυακή πύλη για την καταπολέμηση της διαφθοράς 
Ο Α/Υπουργός Επικρατείας για Τοπικά θέματα και Εθνικός Συντονιστής κατά της διαφθοράς, ο κ. Cuci, 
παρουσίασε, σε τηλεοπτική συνέντευξη, τη νέα διαδικτυακή πύλη www.stopkorrupsionit.al που 
δημιουργήθηκε από το Υπουργείο του και αποτελεί μια ακόμα προσπάθεια της κυβέρνησης για την 
ενίσχυση του αγώνα κατά της διαφθοράς. Η πύλη είναι ενεργή από τις 15 Ιανουαρίου 2015 και θα 
διευκολύνει περαιτέρω την υποβολή εκθέσεων των πολιτών για φαινόμενα διαφθοράς, για την εξάλειψη 
των γραφειοκρατικών διαδικασιών και για τη διασφάλιση της πλήρους εμπιστευτικότητας των 
προσωπικών τους δεδομένων. Σύμφωνα με τον κ. Cuci, η ιστοσελίδα είναι πολύ φιλική προς το χρήστη 
και αποσκοπεί στην εξυγίανση τμημάτων του δημόσιου τομέα, που εμφανίζουν υψηλά επίπεδα 
διαφθοράς, όπως το δικαστικό σώμα, ο τομέας της υγείας, καθώς άλλες δημόσιες υπηρεσίες, όπως 
εφορείες, τελωνεία κλπ. Υπάρχει δυνατότητα για web εφαρμογή, για τους χρήστες των smartphones. 

Κυβέρνηση ανακοινώνει σχέδια και καλέσει τους επιχειρηματίες να επενδύσουν το 2015 
Ο Α/Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας κ. Ahmetaj κάλεσε 
Αλβανούς και ξένους επιχειρηματίες να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα των δημόσιων επενδύσεων σε 
διάφορους τομείς της οικονομίας, μέσω της νέας αντίληψης συνεργασίας μεταξύ δημόσιου-ιδιωτικού 
τομέα (ΣΔΙΤ). Σε συνέντευξη τύπου, ο κ. Ahmetaj είπε ότι, οι διαδικασίες παραχώρησης και 
αδειοδότησης θα πρέπει να επανασχεδιαστούν για να επιτρέψουν την εταιρική σχέση. Η Αλβανία θα 

http://www.stopkorrupsionit.al/
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κινηθεί σε ένα υψηλότερο επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης, κατά τη διάρκεια του 2015, και ότι η 
κυβέρνηση θα βοηθήσει νέους τομείς με μεγάλες δυνατότητες, οι οποίοι έχουν άμεσο αντίκτυπο στην 
οικονομική ανάπτυξη. Ο κ. Ahmataj ανέφερε ότι, κατά τη διάρκεια του 2015, επιδιώκεται ο περιορισμός 
της άτυπης οικονομίας και η δημιουργία συνθηκών φορολογικής δικαιοσύνης, ενώ πρόσθεσε ότι, θα 
γίνουν προσπάθειες προσέλκυσης περισσότερων ξένων επενδύσεων στη χώρα, ώστε να αυξηθεί η 
απασχόληση. Είπε επίσης ότι, κατά τη διάρκεια του 2014, το Υπουργείο είχε εστιαστεί στη βελτίωση 
του επιχειρηματικού κλίματος. Σύμφωνα με τον ίδιο, πάνω από 81.000 νέες θέσεις εργασίας 
δημιουργήθηκαν, το 2014 και η κυβέρνηση πλήρωσε πάνω από $ 360 εκατ. (περίπου € 302 εκατ.) σε 
καθυστερημένες οφειλές προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Όσον αφορά τα σχέδια για το 2015, ο κ. 
Ahmetaj είπε ότι θα πρέπει να επικεντρωθεί σε τομείς όπως οι υποδομές, η γεωργία, ο τομέας της 
υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών.  

Αυστηρές κυρώσεις για τη μη καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Ο Α/Υπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας και Νεολαίας κ. Veliaj απέστειλε τον Ιανουάριο επιστολή σε 
δεκάδες επιχειρήσεις που δεν έχουν πληρώσει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των εργαζομένων 
τους, οι οποίες φτάνουν, περίπου τα $ 87,6 εκατ. (περίπου € 75,6 εκατ.) στο σύνολο. Στην επιστολή 
του, ο Α/Υπουργός δήλωσε ότι η μεταρρύθμιση στο συνταξιοδοτικό, ισχύει από 1 Ιανουαρίου τ.ε., και 
αποτελεί μια καλή αρχή, αλλά δεν αρκεί για να εγγυηθεί τις συντάξεις. Είπε, επίσης, ότι τα κρατικά 
ιδρύματα, που δεν έχουν καταβάλει τις εισφορές κοινωνικής ασφαλίσεις, τα τελευταία οκτώ χρόνια, 
έχουν αρχίσει να πληρώνουν και ότι αυτοί αποτελούν μόνο το ένα πέμπτο του συνολικού ποσού των μη 
καταβληθέντων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Ο κ. Veliaj υπενθύμισε στις επιχειρήσεις ότι η 
παράλειψη καταβολής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, αποτελεί σοβαρή παράβαση και υπενθύμισε 
ότι έχει ορισθεί η 15η Φεβρουαρίου τ.ε., ως προθεσμία για την τακτοποίηση των πληρωμών. 
Προειδοποίησε δε ότι η κυβέρνηση θα ξεκινήσει επιχείρηση ελέγχου ευρείας κλίμακας και ότι οι 
επιχειρήσεις που δεν πληρώνουν, θα υποστούν αυστηρές κυρώσεις, όπως προβλέπεται από τον 
Ποινικό Κώδικα.  

Βράβευση των 50 πιο επιτυχημένων επιχειρήσεων στην Αλβανία 
Κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής, στο Μέγαρο Όπερας και Μπαλέτου στα Τίρανα, βραβευτήκαν από την 
Αλβανική Κυβέρνηση οι 50 πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις στην χώρα. Η βραδιά "Gala" για την 
επιχειρηματικότητα με τίτλο "Χρυσή Μέλισσα 2014» διοργανώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικής 
Ανάπτυξης, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, υπό την αιγίδα του Π/Θ κ. Rama. Ο Υπουργός 
Οικονομικής Ανάπτυξης κ. Ahmetaj, δήλωσε στην ομιλία του ότι, η κυβέρνηση έχει καταβάλει περίπου $ 
300 εκατ. για το χρέος προς τις επιχειρήσεις και αναφέρθηκε στην ίδρυση του Εθνικού Συμβουλίου, ως 
μία γέφυρα συνεργασίας, η οποία δραστηριοποιείται με εντατικό και διαφανές τρόπο και διαβεβαίωσε 
ότι το 2015 θα είναι το έτος καταπολέμησης της ανεπίσημης οικονομίας και της διασφάλισης του 
ελεύθερου ανταγωνισμού. Εστιάζοντας στις προτεραιότητες της κυβέρνησης για την οικονομική 
ανάπτυξη, ο κ. Ahmetaj δήλωσε ότι στόχος είναι η αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών. Το 
Βραβείο "Η Χρυσή Μέλισσα" ή "ο Επιχειρηματίας της Χρονιάς" αποτελεί νέο θεσμό και επιδιώκει να 
δημιουργήσει μια νέα σχέση μεταξύ της κυβέρνησης και της επιχειρηματικότητας. 

Υψηλότερες οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ασφάλιση υγείας από 1.1.2015 
Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να αυξήσει σημαντικά τον ελάχιστο μισθό που αποτελεί τη βάση 
υπολογισμού για την κοινωνική ασφάλιση και την ασφάλιση υγείας, γεγονός που επηρεάζει άμεσα το 
ύψος των εισφορών. Η απόφαση της κυβέρνησης ελήφθη στις 28/1/2015 και εφαρμόζεται με 
αναδρομική ισχύ, από την 1η Ιανουαρίου 2015. Ο ακαθάριστος μηνιαίος μισθός, για τον υπολογισμό 
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν θα είναι λιγότερο από 22.000 λεκ (περίπου € 143) μέχρι τα  
97.030 λεκ (€ 693) για τους αυτοαπασχολούμενους. Μέχρι πρότινος, ο ελάχιστος μηνιαίος μισθός, για 
τους σκοπούς του υπολογισμού των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και υγείας, δεν ήταν λιγότερο 
από 19.406 λεκ (€ 135). 
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2. Αλβανική οικονομία 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 1,8% η ανάπτυξη στην Αλβανίας το 2014 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι αναμένει η ανάπτυξη της αλβανικής οικονομίας το 2014 να 
διαμορφωθεί στο 1,8% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), ή 0,2% λιγότερο από τις 
προβλέψεις της κυβέρνησης. Σε έκθεση σχετικά με τις επιδόσεις των οικονομιών των υποψήφιων μελών 
της ΕΕ και των εν δυνάμει υποψήφιων κρατών που εξέδωσε στις 13 Ιανουαρίου 2015, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή διαπιστώνει ότι ο πληθωρισμός για το 2014 καθορίστηκε στο 1,9%, το έλλειμμα του 
εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε στο 11,1% του ΑΕΠ, το δημοσιονομικό έλλειμμα ανήλθε στο 5,3% του 
ΑΕΠ και η ανεργία στο 17,5% του εργατικού δυναμικού. Η ίδια έκθεση προβλέπει ότι η οικονομική 
ανάπτυξη της Αλβανίας, για το 2015, θα φτάσει το 2,9% του ΑΕΠ.  

Εξωτερικό Εμπόριο - Δεκεμβρίου 2014 
Το 2014 οι εξαγωγές της Αλβανίας παρουσίασαν τη χαμηλότερη ανάπτυξη, από το 2010, εξ’ αιτίας της 
σημαντικής πτώσης στον τομέα της ενέργειας και των ορυκτών.  Το Δεκέμβριο του 2014, η αξία των 
αλβανικών εξαγωγών έφτασε τα 19 δισ. λεκ, μειωμένα κατά 10,5% σε σχέση με το Δεκέμβριο του 
2013 και 10,4% σε σχέση με το Νοέμβριο του 2014. Η κύρια ομάδα προϊόντων που παρουσίασαν 
μείωση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ήταν: «Ορυκτά, καύσιμα, 
ηλεκτρικό ρεύμα» κατά 29,6%, «Κατασκευαστικά υλικά και μέταλλα» κατά 26,1% και «Κατασκευές από 
ξύλο και χαρτί» κατά 19,9%. Οι εξαγωγές των ομάδων: «Μηχανήματα, εξοπλισμός και ανταλλακτικά», 
«Χημικά και πλαστικής προϊόντα» και «Δέρμα και κατασκευές από δέρμα» παρουσίασαν αύξηση κατά 
89,7%, 30,9% και 28,7% αντίστοιχα, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. 
Το Δεκέμβριο του 2014, η αξία των αλβανικών εισαγωγών έφτασε τα 54 δισ. λεκ, παρουσιάζοντας 
μείωση κατά 8,8% σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2013 και αύξηση κατά 12,0% σε σύγκριση με το 
Νοέμβριο του 2014. Οι κύριες ομάδες των προϊόντων που εμφάνισαν μείωση σε σύγκριση με  την 
αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ήταν: «Ορυκτά, καύσιμα, ηλεκτρικό ρεύμα» κατά 
29,9%,«Μηχανήματα, εξοπλισμός και ανταλλακτικά» κατά 20,5% και «Τρόφιμα, ποτά, καπνός» κατά 
10,9%. Οι εισαγωγές των ομάδων: «Κατασκευές από ξύλο και χαρτί», «Χημικά και πλαστικά προϊόντα» 
και «Υλικά κατασκευής και μέταλλα» εμφάνισαν αύξηση, κατά 21,7%, 17,7% και 9,8%, αντίστοιχα, σε 
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Για τον εν λόγο μήνα καταγράφηκε 
εμπορικό έλλειμμα ύψους 35 δισ. λεκ, σημειώνοντας μείωση κατά 7,9% σε σύγκριση με το Δεκέμβριο 
του 2013 και αύξηση 29,8% σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2014. Το εμπόριο με τις χώρες της ΕΕ 
αποτελεί το 65,1% του συνολικού εμπορίου. Οι κύριοι εμπορικοί εταίροι παραμένουν η Ιταλία 
(35,9%), η Τουρκία (7,0%), η Κίνα (6,8%) και την Ελλάδα (6,5%). 

Οικονομική Ανάπτυξη στην Αλβανία – γ’ Τρίμηνο 2014 
Σύμφωνα με στοιχεία της A/Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (INSTAT), όσον αφορά στο δείκτη της 
Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ), η οικονομική δραστηριότητα κατά το γ’ τρίμηνο του 2014, σε 
όρους όγκου δραστηριότητας αυξήθηκε κατά 3,30% σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2013. Την κύρια 
συνεισφορά στην αύξηση αυτή έδωσαν οι  κλάδοι της οικονομίας, όπως το «Εμπόριο, ξενοδοχεία και 
εστιατόρια» κατά 1,71%, «Άλλες Υπηρεσίες» κατά 1,09%, «Κατασκευές» κατά 0,81%, «Βιομηχανία» 
0,37%, «Γεωργία, θήρα και δασοκομία» κατά 0,24% και «Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών» που 
αυξήθηκε κατά 0,15%. Αρνητική συνεισφορά είχε η κατηγορία «Μεταφορές» κατά -1,05%. 
Οι κύριοι κλάδοι της οικονομίας για το γ’ τρίμηνο του 2014, σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 
2013: 
Κατά το γ’ τρίμηνο του 2014 η γεωργική δραστηριότητα αυξήθηκε κατά 1,19% και η δραστηριότητα της 
βιομηχανίας αυξήθηκε κατά 2,45% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Στην 
ομάδα της Βιομηχανίας, η «Εξορυκτική Βιομηχανία» είχε θετικό αντίκτυπο, με αύξηση κατά 4,53%, ενώ 
η «Μεταποιητική βιομηχανία» αυξήθηκε μόνο κατά 0,93% και επηρεάστηκε από την υποομάδα 
«Ηλεκτρική ενέργεια» που παρουσίασε μείωση κατά 30,15%. Η κατασκευαστική δραστηριότητα κατά 
το γ’ τρίμηνο του 2014 αυξήθηκε κατά 7,53%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013. Η ομάδα 
«Εμπορίου, Ξενοδοχείων και Εστιατορίων» στο γ’ τρίμηνο του 2014 αυξήθηκε κατά 10,41%, σε σχέση 
με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013. Σε αυτή την ομάδα, το «εμπόριο» παρουσίασε αύξηση κατά 11,11%, 
ενώ τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια είχαν αύξηση κατά 5,75%. Η Μεταφορική δραστηριότητα κατά την 
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εξεταζόμενη περίοδο παρουσίασε μείωση κατά 24,07% σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2013. Η 
δραστηριότητα «Ταχυδρομείων και τηλεπικοινωνιών» αυξήθηκε κατά 5,39%, το εξεταζόμενο τρίμηνο, σε 
σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2013. Οι «Άλλες Υπηρεσίες» κατά το γ’ τρίμηνο του 2014 αυξήθηκαν κατά 
3,76% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013. Στην ομάδα αυτή, θετικό αντίκτυπο έδωσαν 
σχεδόν όλοι οι τομείς όπως: δημόσια διοίκηση, υγεία, άλλες συλλογικές υπηρεσίες, κοινωνικές, 
πολιτιστικές υπηρεσίες κ.λπ. Ενώ η αρνητική απόδοση εμφανίστηκε στην εκπαίδευση, τις 
δραστηριότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα, των ακινήτων και της ενοικίαση και των 
δραστηριοτήτων υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις (νομικές δραστηριότητες, αρχιτεκτονική, μηχανική 
και οικονομική διαβούλευση, εμπορικό, κλπ). 
Οι κύριοι κλάδοι της οικονομίας για το γ’ τρίμηνο του 2014, σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο του 
2014: Όσον αφορά τις αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ο δείκτης της ακαθάριστης 
προστιθέμενης αξίας, κατά το γ’ τρίμηνο του 2014, αυξήθηκε κατά 0,68% σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο 
του 2014. Ειδικώτερα, η γεωργική δραστηριότητα μειώθηκε κατά 0,96%, η ομάδα της βιομηχανίας 
μειώθηκε κατά 2,13%, η κατασκευαστική δραστηριότητα αυξήθηκε κατά 7,52%, η Ομάδα του 
«Εμπορίου, Ξενοδοχείων και Εστιατορίων» αυξήθηκε κατά 2,61%, η Μεταφορική δραστηριότητα 
αυξήθηκε κατά 0,17%, η ομάδα «Ταχυδρομείων και τηλεπικοινωνιών» αυξήθηκε κατά 3,16% και οι 
«Άλλες υπηρεσίες» αυξήθηκαν κατά 0,69%, σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο του 2014. 

3,2% η οικονομική ανάπτυξη ο στόχος κυβέρνησης για το 2015  
Ο Α/Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας κ. Ahmetaj δήλωσε ότι ο 
στόχος της κυβέρνησης για το 2015 είναι η οικονομική ανάπτυξη να κυμανθεί μεταξύ 2-3,2%. Πρόσθεσε 
ότι, ο στόχος για τα επόμενα χρόνια θα είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης έως και 4% και δήλωσε ότι οι 
φορολογικοί συντελεστές θα παραμείνουν ως έχουν, για την ώρα, προκειμένου να παράσχουν την 
αναγκαία ανακούφιση για την αλβανική οικονομία και την επιχειρηματικότητα. Σύμφωνα με τον ίδιο, μια 
περαιτέρω φιλελευθεροποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης πρέπει να αναμένεται το 2015.  

2015 Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας: Αλβανία μια μέτρια ελεύθερη χώρα 
Σύμφωνα με τον Δείκτη για το έτος 2015 της έκθεση Οικονομικής Ελευθερίας, που δημοσιεύθηκε από το 
Heritage Foundation σε συνεργασία με την Wall Street Journal, η οικονομική ελευθερία της Αλβανίας 
χαρακτηρίζεται «μέτρια». Το σκόρ των επιδόσεων οικονομικής ελευθερίας της Αλβανίας είναι 65,7, 
τοποθετώντας την οικονομία της στην 63η θέση στο Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας του 2015. Η 
συνολική βαθμολογία της μειώθηκε κατά 1,2 μονάδες, με αξιοσημείωτες μειώσεις στην επιχειρηματική 
ελευθερία, τη δημοσιονομική ελευθερία, και την ελευθερία των επενδύσεων. Η Αλβανία κατατάσσεται 
29η μεταξύ των 43 χωρών στην περιοχή της Ευρώπης, ενώ το συνολικό σκορ της είναι πάνω από τον 
παγκόσμιο μέσο όρο. Υπάρχει μια πτώση, ωστόσο, σε σύγκριση με το περασμένο έτος κατάταξης, όταν 
η Αλβανία ήταν η 54η πιο ελεύθερη χώρα στον κόσμο, και η 25η στην Ευρώπη. 
 
Παγκόσμια Τράπεζα: 2,1% αυξήθηκε η οικονομία της Αλβανίας κατά  το 2014  
Σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας (ΠΤ), η οικονομική ανάπτυξη της Αλβανίας, το 2014, 
αυξήθηκε κατά 2,1% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). «Η αύξηση των εξαγωγών, οι 
ιδιωτικές επενδύσεις και η κατανάλωση ήταν οι θετικοί παράγοντες για την οικονομική ανάπτυξη το 
2014, παρά την εξασθένηση της Ευρωζώνης και την απογοητευτική παγκόσμια ανάκαμψη, δήλωσε η 
κα Helen Goldstein, Διευθύντρια της Παγκόσμια Τράπεζα, υπεύθυνη για τη ΝΑ Ευρώπη, κατά τη 
διάρκεια παρουσίασης της τελευταίας τακτική οικονομική έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για την 
περιοχή. Κληθείς να σχολιάσει την εκτίμηση της EBRD που δημοσιεύθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2015, για 
τον καθορισμό οικονομική ανάπτυξη της Αλβανίας για το 2014 στο 1,5% του ΑΕΠ, η κα Goldstein είπε 
ότι οι προβλέψεις της Παγκόσμιας Τράπεζας είναι η πιο ακριβής, και ότι η EBRD, κατά πάσα 
πιθανότητα, θα αναθεωρήσει τις δικές της. Εξέφρασε επίσης την πρόθεση στήριξη της ΠΤ στις 
προσπάθειες της αλβανικής κυβέρνησης για τη μεταρρύθμιση του τομέα της ενέργειας. 
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3. Ευρωπαϊκή προοπτική 

Στρατηγικής σημασίας η ένταξη Σερβία και Αλβανία στην ΕΕ, σύμφωνα με τον Ιταλό ΥΠΕΞ 
Ρόλο ρυθμιστή στην περιοχή επιχείρησε να παίξει η Ιταλία, κατά τη διάρκεια της τριμερούς συνάντηση 
των ΥΠΕΞ Ιταλίας, Αλβανίας και Σερβίας, κ.κ. Paolo Gentiloni, Ditmir Bushati και Ivica Dačić, που 
πραγματοποιήθηκε την 23η Ιανουαρίου 2015 στη Ρώμη. Σε κοινή συνέντευξη Τύπου, ο Ι/ΥΠΕΞ δήλωσε 
ότι η πλήρης ένταξη της Σερβίας και της Αλβανίας στην ΕΕ έχει στρατηγική σημασία για τη 
σταθερότητα και την ασφάλεια σε ολόκληρη την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων και πρόσθεσε ότι η 
ένταξη των δύο χωρών στην ΕΕ εξακολουθεί να είναι στρατηγική δέσμευση της ιταλικής κυβέρνησης. Σε 
δελτίο τύπου που εκδόθηκε από το Α/ΥΠΕΞ αναφέρεται ότι η συνάντηση επικεντρώθηκε στην ενίσχυση 
της τριμερούς συνεργασίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, καθώς και στους τομείς της 
ενέργειας, του τουρισμού και των υποδομών. Επιπλέον, σύμφωνα με το ίδιο δελτίο συζητήθηκαν 
θέματα που σχετίζονται με τη διαδικασία ένταξης χωρών της περιοχής στην ΕΕ, με στόχο το 
συντονισμό των ενταξιακών διαπραγματεύσεων για την Αλβανία και τη συνέχιση της ίδιας διαδικασίας 
για τη Σερβία, με την ιταλική υποστήριξη και ως μέρος της διαδικασίας του Βερολίνου. Σύμφωνα με την 
ίδια πηγή, τα μέρη υπογράμμισαν την ανάγκη για μια δραστική ιταλική εμπλοκή στην περιοχή για να 
λειτουργήσει ως καταλύτης για την περιφερειακή συνεργασία. Σε δελτίο τύπου που εκδόθηκε από το 
σερβικό ΥΠΕΞ αναφέρεται ότι οι τρεις Υπουργοί Εξωτερικών συμφώνησαν ότι η τριμερής συνάντηση 
θα συμβάλει στη σταθεροποίηση των σχέσεων μεταξύ Βελιγραδίου και Τιράνων. Σύμφωνα με τις ίδιες 
πηγές, ο κ. Dačić δήλωσε ότι τα μέρη θα πρέπει να εργαστούν για την επίλυση των διαφορών, 
προκειμένου να ενισχυθεί ο διάλογος και οι φιλικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Σε ξεχωριστή 
συνάντηση μεταξύ  των κ.κ. Bushati και Gentiloni, ο τελευταίος εξέφρασε την ετοιμότητα της ιταλικής 
κυβέρνησης να διοργανώσει κοινή συνεδρίαση, μέσα σε ένα έτος, ως ειδική συμβολή στην ενίσχυση 
της διμερούς συνεργασίας Αλβανίας - Σερβίας.  

ΕΕ ολοκληρώνει σχέδιο για την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων στην Αλβανία 
Κατά τη διάρκεια συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2015 στα Τίρανα για τη λήξης 
έργου που χρηματοδοτείται από την ΕΕ για την Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Αλβανία, η 
Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Αλβανία, Πρέσβης κα Romana Vlahutin, δήλωσε ότι η 
ανεργία των νέων ατόμων και των γυναικών στην Αλβανία είναι πολύ υψηλή, ενώ ένα άλλο σημαντικό 
ζήτημα είναι η αναντιστοιχία των δεξιοτήτων, με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Όπως τόνισε η ίδια, 
η αλβανική κυβέρνηση οφείλει όχι μόνο να βοηθήσει τους ανέργους να βρουν απασχόληση αλλά και να 
καθοδηγήσει τα μελλοντικά στελέχη του εργατικού δυναμικού να κάνουν έξυπνες επιλογές στην 
εκπαίδευσή τους και λάβουν σωστή κατάρτιση, ώστε αυτοί που αναζητούν εργασία, επάγγελμα και 
μέλλον, να είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν τα όνειρα τους και να προσφέρουν με την εργασία 
τους, τόσο στις οικογένειές τους, όσο και στην οικονομία της χώρας.  
 
 

4. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 

Αλβανία – Κόσσοβο, Κοινή διακυβερνητική συνεδρίαση τον Μάρτιο 
Ο Πρέσβης της Αλβανίας στο Κοσσυφοπέδιο, κ. Minxhozi, ανέφερε σε τηλεοπτική συνέντευξη ότι οι 
κυβερνήσεις της Αλβανίας και του Κοσσυφοπεδίου θα πραγματοποιήσουν τη δεύτερη κοινή συνάντησή 
τους τον Μάρτιο τ.ε.. Σύμφωνα με τον ίδιο, ξεκίνησαν, από 8 Ιανουαρίου τ.ε., μια σειρά από επισκέψεις 
εργασίας από τους υπουργούς του Κοσσυφοπεδίου και της Αλβανίας στα Τίρανα και την Πρίστινα, 
προκειμένου να αξιολογήσουν το μέχρι στιγμής έργο για την εφαρμογή της πλατφόρμας συνεργασίας 
που εγκρίθηκε στη συνεδρίαση του Πρίζρεν. Ανέφερε, ως ένα από τα εμπόδια για την εφαρμογή της εν 
λόγω πλατφόρμας, τη καθυστερημένη σύσταση της νέας κυβέρνησης του Κοσσυφοπεδίου, μετά τις 
πρόωρες εκλογές του Ιουνίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, η τυποποίηση των προϊόντων και η πλήρη 
κατάργηση των τελωνειακών φραγμών είναι οι δύο τομείς προτεραιότητας για το 2015, προκειμένου να 
ενισχυθεί περαιτέρω η διμερής οικονομική συνεργασία.  
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Επίσκεψη κ. Meta στα Σκόπια – ενίσχυση διμερών σχέσεων  
Ο Πρόεδρος της Α/Βουλής κ. Meta δήλωσε, στις 20 Ιανουαρίου 2015, στα Σκόπια ότι, η Αλβανία 
αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων με την πΓΔΜ. «Εμείς δεν σας θεωρούμε 
απλώς φίλους, αλλά αδέλφια που ζουν σε έναν κοινό οικονομικό και κοινωνικό χώρο», δήλωσε ο κ. 
Meta, απευθυνόμενος στον Κοινοβούλιο των Σκοπίων και πρόσθεσε ότι «οι διμερείς σχέσεις είναι 
στρατηγικής σημασίας για ολόκληρη την περιοχή». Σύμφωνα με τον κ. Meta, στην Αλβανία δεν 
πιστεύουν στην αλλαγή των συνόρων, αλλά μάλλον στην απώλεια της σημασίας τους, ως συνέπεια της 
ολοκλήρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση που συντελείτε στην περιοχή. Ο κ. Meta τόνισε επίσης την 
ανάγκη για συμμετοχή σε κοινά έργα αμοιβαίου οφέλους στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας, 
της γεωργίας, του τουρισμού, και αναφέρθηκε στην επείγουσα στρατηγική ανάγκη για την ολοκλήρωση 
του Διαδρόμου 8, με την οικοδόμηση μιας σιδηροδρομικής γραμμής κατά μήκος του. Σύμφωνα με τον 
ίδιο, η πλήρης εφαρμογή της Συμφωνίας της Οχρίδας είναι ιδιαίτερης σημασίας στο πλαίσιο της 
«ειλικρινούς φιλίας μεταξύ των δύο χωρών», φέρνοντας τις δυο χώρες πιο κοντά τόσο μεταξύ τους, όσο 
και με την Ευρώπη. Σε αυτό το πλαίσιο, κάλεσε τις αρχές των Σκοπίων για την καλύτερη κατανομή του 
προϋπολογισμού και τους ενθάρρυνε επίσης για μεγαλύτερη συμμετοχή της αλβανικής κοινότητας στην 
κοινωνική, διοικητική και πολιτική ζωή της πΓΔΜ. Κατά τη διήμερη επίσκεψη του στα Σκόπια, ο κ. Meta 
συναντήθηκε με τον ομόλογό του κ. Trajko Veljanovski, τον Πρόεδρο της πΓΔΜ, κ. George Ivanov, τον 
Σκοπιανό Π/Θ, κ. Nikola Gruevski, καθώς και τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων της αλβανικής 
κοινότητας, Δημοκρατική Ένωση για Ενσωμάτωση κ. Ali Ahmeti και του Δημοκρατικού Κόμματος των 
Αλβανών κ. Menduh Thaçi, καθώς και με τον πρόεδρο της Σοσιαλδημοκρατικής Ένωσης της πΓΔΜ 
(SDSM), κ. Zoran Zaev. 

Επίσκεψη του Α/ΥΠΕΞ στη Σιγκαπούρη 
 Ο Α/Υπουργός Εξωτερικών κ. Ditmir Bushati πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στη Σιγκαπούρη, με 
στόχο την ανάπτυξη του πολιτικού διαλόγου και τη εντατικοποίηση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ 
των δύο χωρών. Όπως ανέφερε ο Α/ΥΠΕΞ, η Σιγκαπούρη είναι μία από τις πιο ανεπτυγμένες χώρες της 
ΝΑ Ασίας και έχει υψηλό δυναμικό επενδύσεων. Την πρώτη ημέρα της επίσκεψής του, ο κ. Bushati 
συναντήθηκε με τον Π/Θ, κ. Lee Hsien Loong, τον Υπουργό Εξωτερικών, κ. Kasiviswanathan 
Shanmugam, καθώς και κορυφαία στελέχη διαφορών φορέων της Σιγκαπούρης όπως GIC, Συμβούλιο 
Τουρισμού και Ομοσπονδία Επιχειρήσεων. Στις συναντήσεις του με τους ηγέτες της Σιγκαπούρης ο κ. 
Bushati, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην σημασία της αναγνώρισης, από την Σιγκαπούρη, της 
κρατικής υπόστασης του Κοσσυφοπεδίου. Οι κ.κ. Bushati και Shanmugam υπέγραψαν μια νέα 
συμφωνία ανοικτών ουρανών μεταξύ των δύο χωρών. 
 

5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος   

4η Διεθνής Έκθεση «NDERTIME – KLIMATHERMIKA», 26-28 Μαρτίου 2015 
Στις 26-28 Μαρτίου τ.ε. πραγματοποιείται για τέταρτη συνεχή χρονιά, η κλαδική έκθεση για τον τομέα 
των κατασκευών και των δομικών υλικών: «4η Διεθνής έκθεση Ndertime- Klimathermika», στο Palace 
of Congresses στα Τίρανα. Ειδικά φέτος, η εν λόγω έκθεση θα είναι εμπλουτισμένη και θα 
συμπεριλάβει μεταξύ των εκθετών, επιχειρήσεις του τομέα κλιματισμού για ψύξη και θέρμανσης. Η εν 
λόγω έκθεση διοργανώνεται από την εταιρεία «New Genesis». Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε τον ακόλουθο ιστότοπο: www.newgenesis.gr 

Έκθεση χειροποίητων χαλιών, από 28 Φεβρουαρίου έως 8 Μάρτη 2015 
Έκθεση χειροποίητων χαλιών, θα πραγματοποιηθεί στο Tirana International Hotel, από το Σάββατο 28 
Φεβρουαρίου 2015 έως την Κυριακή 8 Μάρτη 2015, ώρες επίσκεψης από 10:00-22:00. Για 
περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ακόλουθο ιστότοπο: www.miraraki.gr    

  
Η Προϊσταμένη 
 
Παγώνα Λάρδα 
Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
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