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1. Επιχειρηματική δραστηριότητα
1.1 Ενέργεια και Ορυκτά
-Τιμές καυσίμων: η Αλβανία κατέχει την 25η θέση στον κόσμο.
Η Αλβανία κατέχει την 25η θέση στην παγκόσμια κατάταξη με τις πιο ακριβές τιμές καυσίμων, σύμφωνα με την
Global Petrol Price. Το επίπεδο φορολογίας που εφαρμόζεται σήμερα στην Αλβανία έχει κόστος που ανέρχεται
σε 90 ΑΛΛ (περίπου € 0,67), ανά λίτρο καυσίμου. Τα καύσιμα στη χώρα επιβαρύνονται με τον ειδικό φόρο
κατανάλωσης (excise tax), 37 ΑΛΛ (€0,28) ανά λίτρο, με φόρο κυκλοφορίας 27 ΑΛΛ (€ 0,20) ανά λίτρο, με το
φόρο επί των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, 3 ΑΛΛ (€ 0,03) ανά λίτρο και με φόρο προστιθέμενης αξίας
(ΦΠΑ) που ανέρχεται σε 21 ΑΛΛ (€ 0,16) ανά λίτρο. Επιπλέον, υπάρχει ο φόρος για την παραγωγή και τη
σάρωση, 1 ΑΛΛ για κάθε λίτρο. Πρόσφατα, οι α/Αρχές αύξησαν το κόστος του τέλους για την ανανέωση των
αδειών για πρατήρια καυσίμων. Εν τω μεταξύ, στις γειτονικές χώρες όπως η ΠΓΔΜ, η τιμή των καυσίμων είναι
χαμηλότερη, επειδή το επίπεδο φορολογίας που εφαρμόζεται στα καύσιμα είναι γενικά χαμηλότερο, έως και 43
ΑΛΛ ανά λίτρο ή το ήμισυ της φορολογίας που εφαρμόζεται σήμερα στην Αλβανία. Σύμφωνα με την Global
Petrol Price στην κατάταξη, μπροστά από την Αλβανία, είναι χώρες της Δυτικής Ευρώπης όπως: η Ολλανδία, η
Δανία, η Ιταλία, η Ισλανδία, η Σουηδία, η Ελβετία, η Αγγλία, η Νορβηγία κ.λπ.
-Η Albgaz Sh.a λαμβάνει προκαταρκτική πιστοποίηση από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ενέκρινε την αρχική πιστοποίηση της κρατικής
Albgaz sh.a, της νεοσυσταθείσας δημόσιας εταιρείας διανομής φυσικού αερίου, η οποία θα συμμετέχει στην
κατασκευή, λειτουργία και ανάπτυξη υποδομών φυσικού αερίου στη χώρα. Η Albgaz Sh.a. είναι 100% κρατική
εταιρεία που θα συμμετάσχει στην ανάπτυξη της υποδομής φυσικού αερίου της Αλβανίας. Οι Albgaz sh.a και ο
TAP AG αναμένεται να υπογράψουν σύμβαση συντήρησης και λειτουργίας του αλβανικού τμήματος του
αγωγού. (Σημείωση: για το έργο αυτό, η Albgas έχει υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με τη ΔΕΣΦΑ, η οποία
διαθέτει τη σχετική τεχνογνωσία)
-Κων/πολη: Παγκόσμιο Συνέδριο για τον πετρελαϊκό τομέα.
Στο περιθώριο του Παγκόσμιου Συνέδριου για τα τον πετρελαϊκό τομέα, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην
Κωνσταντινούπολη, ο Α Π/Θ κ. Rama δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι η Αλβανία μπορεί να μετατραπεί σε ένα νέο
κόμβο για τη βιομηχανία πετρελαίου και κάλεσε μεγάλες διεθνείς εταιρείες να επενδύσουν στην Αλβανία. Η
Αλβανία, σύμφωνα με το Rama, διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα πετρελαίου στην Ευρώπη, με
αποθέματα τουλάχιστον 220 εκατ. βαρελιών, με τη σημερινή εξόρυξη πετρελαίου να ανέρχεται σε 6,5 εκατ.
βαρέλια, ή 1,1 τόνους αργού πετρελαίου. Όπως ανέφερε, μετά τη χαοτική ανάπτυξη δύο δεκαετιών η
α/Κυβέρνηση έχει σήμερα ξεκάθαρη στρατηγική για τα πετρέλαια, η οποία προσφέρει νομική προστασία και
φορολογικά κίνητρα για όλους τους επενδυτές. Μελλοντικά, δήλωσε, η Αλβανία θα μπορούσε να προσελκύσει
επώνυμες διεθνείς εταιρείες για επενδύσεις, δεδομένης της σημερινής παρουσίας της SHELL στη χώρα, καθώς
και μετά την ανεύρεση νέων κοιτασμάτων, τα οποία δεν έχουν αξιοποιηθεί. Μετά την ολοκλήρωση του αγωγού
ΤΑΡ, συνέχισε ο κ. Rama, η Αλβανία παραμένει προσηλωμένη στην ιδέα επέκτασής του αγωγού κατά μήκος
του Ιονίου και της Αδριατικής, προς Μαυροβούνιο, Βοσνίας και Κροατίας, καθώς και μιας διακλάδωσης που
θα πηγαίνει προς Κόσσοβο και Σερβία.
-Η ξηρασία αναγκάζει την Αλβανία να εισάγει ενέργεια.
Η πρόσφατη ξηρασία αναγκάζει την α/εταιρεία Διανομής ενέργειας (OSHEE) να ξεκινήσει μια προσπάθεια για
την εισαγωγή 285.000 MW για τον εφοδιασμό της χώρας για την περίοδο μεταξύ 28 Ιουνίου και 31 Ιουλίου τ.ε.
Η τοπική παραγωγή ενέργειας μειώθηκε κατά 26,3% κατά το πρώτο ήμισυ του έτους, λόγω της συνεχιζόμενης
ξηρασίας. Τα αποθέματα ύδατος στον καταρράκτη Drin μειώθηκαν στα ελάχιστα επίπεδα, ακόμη και 15 μέτρα
χαμηλότερα από το προηγούμενο έτος. Η Αλβανία βασίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στην υδροηλεκτρική
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της Fierza στον ποταμό Drin που θεωρείται η ραχοκοκαλιά του συστήματος
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς ρυθμίζει τη ροή του νερού για δύο άλλα μεγάλα φράγματα, του
Koman και του Vau i Dejes. Με την εισαγωγή ηλεκτρική ενέργειας, η OSHEE σχεδιάζει να καλύψει το 53% της
κατανάλωσης, ενώ το υπόλοιπο 47% θα καλυφθεί από την τοπική παραγωγή. Ωστόσο, αυτές οι εισαγωγές θα
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πλήξουν σημαντικά τον ετήσιο προϋπολογισμό της OSHEE, δεδομένου ότι οι τρέχουσες τιμές θα τους
υποχρεώσουν να καταβάλουν €18 εκατ. μόλις τον Ιούλιο τ.ε..
- Αποεπένδυση της εταιρείας Petromanas από την Αλβανία.
Η διεθνής εταιρεία έρευνας και εξόρυξης πετρελαίου Petromanas Energy έχει κλείσει οριστικά το
υποκατάστημά της στην Αλβανία. Στις 12 Ιουνίου, η Petromanas Albania υπέβαλε επίσημη αίτηση στο Εθνικό
Κέντρο Επιχειρήσεων για την εκκαθάριση του υποκαταστήματος της στην Αλβανία. Μέσω του εγγράφου, η
εταιρεία ενημερώνει τους πιστωτές για την εκκαθάριση της εταιρείας και τους καλεί να καταθέσουν πιθανές
απαιτήσεις. Τον περασμένο Μάρτιο, η Petromanas Albania πούλησε τα αλβανικά περιουσιακά της στοιχεία για
$ 45 εκατ. στη εταιρεία πετρελαίου Shell, μετά από θετικά αποτελέσματα των δοκιμών στη πετρέλαιο πηγή
Shpiragu-2. Την εποχή εκείνη, η Petromanas κατείχε το 75% των μετοχών, ενώ η Shell το 25%. Η ανακάλυψη
νέων κοιτασμάτων, μετά από τέσσερα χρόνια γεωτρήσεων, προκάλεσε το ενδιαφέρον πολλών εταιρειών και
τελικά οδήγησε στην αγορά του συνόλου των μετοχών Petromanas από την Shell.
-Το 50% των έργων TAP στην Αλβανία και την Ελλάδα ολοκληρώθηκαν.
Η κατασκευή του αγωγού TAP προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ενώ το 50% των χαλύβδινων
σωλήνων του TAP στην Ελλάδα και την Αλβανία είναι έχει εγκατασταθεί. H είδηση αναρτήθηκε σε δημοσίευση
στο Facebook από το TAP–Αλβανίας, βάσει της οποίας μέχρι σήμερα έχουν συγκολληθεί 384 χλμ. σωλήνων
από τα 765 χλμ. συνολικά. Πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκε, επίσης, ότι έχουν ολοκληρωθεί τα έργα
κατασκευής για το TAP σε περισσότερα από 420 οικόπεδα στο Fier, τα οποία μετά την επαναφορά τους στην
προηγούμενη κατάσταση, παραδόθηκαν ήδη στους ιδιοκτήτες τους.
-Ηλιακή ενέργεια για την αποφυγή προβλημάτων ξηρασίας στο μέλλον.
Το α/Υπουργείο Ενέργειας δηλώνει ότι προετοιμάζεται να αποφύγει μελλοντικά ενεργειακά προβλήματα που
προκαλούνται από την ξηρασία, διαφοροποιώντας τις πηγές παραγωγής ενέργειας και μειώνοντας την σχεδόν
100% εξάρτηση από υδάτινους πόρους. Λόγω του αλβανικού κλίματος, η ηλιακή ενέργεια θα είχε υψηλότερη
απόδοση, ενώ τα πρώτα αιτήματα για σταθμούς παραγωγής ενέργειας, με ισχύ μέχρι 2 MW, έχουν ήδη
ξεκινήσει. Σύμφωνα με την α/Υπουργό Ενέργειας και Βιομηχανίας κα Entela Cipa, το α/Υπουργείο έχει
καταγράψει 10 οντότητες για επιτάχυνση των εγκρίσεων και εφ’ όσον η διαδικασία συνεχιστεί κανονικά, ίσως
να τους έχουν εγκατασταθεί μέχρι το επόμενο έτος. Για τις επενδύσεις αυτές, η α/Κυβέρνηση εγγυάται την
αγορά ενέργειας με τιμή που θα καθοριστεί από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ERE). Όσον αφορά τις
μεγαλύτερες επενδύσεις, υπάρχει τεχνική και οικονομική βοήθεια από την ΕBRD. Η ΕBRD θα υποστηρίξει το
60% της επένδυσης, περίπου 30 με 50 MW. Μέχρι το 2020, όταν θα ξεκινήσει ο αγωγός ΤΑΡ, η α/Κυβέρνηση
θα σχεδιάσει να προσελκύσει επενδύσεις για την ενεργοποίηση του θερμοηλεκτρικού σταθμού της Vlora μέσω
φυσικού αερίου.

1.2 Κλάδος κατασκευών, δομικών υλικών και Real Estate
-Το Αμπού Ντάμπι χρηματοδότησε τη νέα λεωφόρο των Τίρανων και το υπόγειο παρκινγκ.
Περίπου €27 εκατ. είναι το ποσό που διατέθηκε για την κατασκευή της νέας λεωφόρου των Τιράνων, εκ των
οποίων τα €6 εκατ. ήταν το κόστος του υπόγειου χώρου στάθμευσης. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Δήμο
Τιράνων, μέσω δανείων ύψους €48 εκατ. από το ταμείο του Αμπού Ντάμπι. Μέρος αυτού του δανείου είναι
επίσης το έργο αποκατάστασης του ποταμού στα Τίρανα ύψους €20,5 εκατ, εκ των οποίων €2,5 εκατ. για
συντήρηση και €4,5 εκατ. ως αποθεματικό ταμείο. Το έργο αυτό συνίσταται στην κατασκευή μιας λεωφόρου
μήκους 1,8 χιλιομέτρων και πλάτους 70 μέτρων, ξεκινώντας από τον πρώην σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι την
όχθη του ποταμού στα Τίρανα. Στην αρχή της λεωφόρου υπάρχει ένας διώροφος υπόγειος χώρος στάθμευσης
με χωρητικότητα 321 θέσεων, 8 θέσεων στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες και ηλεκτρικό χώρο
στάθμευσης. Επί του παρόντος, περίπου το 50% των συνολικών κατασκευαστικών εργασιών για τη νέα
λεωφόρο έχουν υλοποιηθεί, με 300 σημεία φωτισμού, 1.100 δέντρα και 7.300 θάμνους.
-Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για αδειοδοτήσεις στον τομέα των κατασκευών και του σχεδιασμού.
Το α/Υπουργείο Αστικής Ανάπτυξης, μέσω της δικτυακής πύλης e-Albania, φέρνει μια άλλη ηλεκτρονική
υπηρεσία, αυτή τη φορά για όλους τους αιτούντες για επαγγελματικές άδειες φυσικών και νομικών προσώπων
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που ασκούν δραστηριότητες στον τομέα της Μελέτης Σχεδιασμού Κατασκευών και Επιτήρησης και Ανάθεσης
Εφαρμογής Έργων κατασκευής. Από 10 Ιουλίου 2017, όλοι οι ενδιαφερόμενοι για τις εν λόγω άδειες, θα
κάνουν την αίτηση μόνο μέσω διαδικτύου, βάσει της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου (που τροποποιεί
προηγούμενη απόφαση ΥΣ αριθ. 759/12.11.2014). Το σύστημα αυτό είναι το δεύτερο στην ηλεκτρονική
υπηρεσία on-line, μετά από αυτό της αξιολόγησης της ακίνητης περιουσίας, του α/Υπουργείο Αστικής
Ανάπτυξης. Το σύστημα αναμένεται να συμβάλει στην βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες, στην
επιτάχυνση των διαδικασιών, ενισχύοντας περαιτέρω τη διαφάνεια του συστήματος μεταξύ του MΖΗU και
άλλων δημοσίων οργανισμών. Μεταξύ άλλων, το σύστημα θα αξιοποιήσει ολόκληρη τη βάση δεδομένων και θα
ελαχιστοποιήσει την ανθρώπινη παρέμβαση στη διαδικασία, κατά τη διάρκεια της αριθμητικής και λογικής
απόδοσης ελέγχου.

1.3 Τραπεζικός & Ασφαλιστικός Τομέας
-Οι καταθέσεις των μη κατοίκων ανέρχονται σε €1,2 δισ στο τέλος του α’ εξαμήνου 2017.
Οι καταθέσεις μη κατοίκων στο αλβανικό τραπεζικό σύστημα έχουν φθάσει σε ύψος ρεκόρ σχεδόν, €1,2 δισ.
Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας (ΤτΑ), στο τέλος του α΄ τετράμηνου, οι εξωτερικές
υποχρεώσεις υπό μορφή καταθέσεων των τραπεζών της Αλβανίας αυξήθηκαν κατά €113 εκατ. σε σχέση με το
προηγούμενο έτος. Αν και τα τελευταία χρόνια, η προσοχή έχει επικεντρωθεί στην επέκταση της πίστωσης σε
μη κατοίκους, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι καταθέσεις σε αυτό το τμήμα έχουν υψηλότερη αξία. Εάν η
δανειοδότηση για μη κατοίκους ανέρχεται σε περίπου €500 εκατ., οι καταθέσεις είναι σχεδόν μιάμιση φόρα πιο
πάνω. Από τις καταθέσεις μη κατοίκων περίπου το €1,2 δισ., ήτοι το ένα τέταρτο αυτού του ποσού αποτελείται
από καταθέσεις υποκαταστημάτων της Εθνικής Εμπορικής Τράπεζας στο Κοσσυφοπέδιο. Το υπόλοιπο είναι
δύσκολο να αναλυθεί, αλλά εκτιμάται ότι μεγάλο μέρος συνίσταται στην ανάπτυξη ξένων τραπεζών, κυρίως
εκείνων που ανήκουν στον ίδιο χρηματοπιστωτικό όμιλο τραπεζών που ασκούν δραστηριότητες στην Αλβανία.
Ωστόσο, ειδικά τα τελευταία χρόνια, πιστεύεται ότι υπάρχει σημαντική αύξηση των καταθέσεων των
μεταναστών στο τραπεζικό σύστημα. Μετά την κρίση που επηρέασε τα χρηματοπιστωτικά συστήματα σε
αρκετές χώρες της ευρωζώνης, ιδίως στην Ελλάδα, πολλοί Αλβανοί οικονομικοί μετανάστες επέλεξαν να
μεταφέρουν τις αποταμιεύσεις τους στο τραπεζικό σύστημα της Αλβανίας. Η αύξηση των καταθέσεων από μη
κατοίκους αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα που αποδεικνύεται ασφαλές και βιώσιμο.
-ΤτΑ: ο μέσος όρος επιτοκίου των δανείων σε ευρώ μειώθηκε στο 4,7%.
Η Τράπεζα της Αλβανίας ανακοινώνει ότι τον Μάιο τ.ε ο μέσος όρος επιτοκίου των δανείων σε ευρώ μειώθηκε
στο 4,7%. Η μηνιαία υποχώρηση προήλθε από την πίστωση για τους μη χρηματοπιστωτικούς τομείς σε ξένο
νόμισμα, το οποίο μειώθηκε κατά 3,9 δισ. ΑΛΛ, με μοναδικό αντίκτυπο στην πτωτική τάση του δανείου. Εν τω
μεταξύ, ο δανεισμός για τον εν λόγω τομέα σε ΑΛΛ έχει αυξηθεί κατά 1,3 δισ. ΑΛΛ. Σε γενικές γραμμές,
σύμφωνα με την ΤτΑ, τόσο οι επιχειρήσεις, όσο και οι ιδιώτες έχουν επωφεληθεί από τη μείωση των επιτοκίων
για τα δάνεια σε ευρώ. Στις επιχειρήσεις, η μείωση των επιτοκίων παρατηρείται σε δάνεια κίνησης, ενώ το
επιτόκιο για τα επενδυτικά δάνεια παραμένει σε ελάχιστα επίπεδα. Οι ιδιώτες έχουν επωφεληθεί από
χαμηλότερα επιτόκια για στεγαστικά δάνεια, ενώ τα επιτόκια των καταναλωτικών δανείων έχουν αυξηθεί.
-ΤτΑ: Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν, φτάνοντας 16,6% τον Απρίλιο 2017.
Η Τράπεζα της Αλβανίας ανακοίνωσε ότι το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων στα τέλη Απριλίου 2017
έφτασε το 16,6%, που αποτελεί το χαμηλότερο ποσοστό από τα μέσα του 2011. Η Τράπεζα εκτιμά ότι το
σχέδιο μέτρων για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει θετικά αποτελέσματα. Η μείωση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων εμφανίζει σταθερή πτωτική πορεία, εξ’ αιτίας της εκκαθάρισης των υπολοίπων για
χαμένα δάνεια, της διευκόλυνσης της αναδιάρθρωσης και της βελτίωσης της εκτέλεσης των ασφαλειών. Εν τω
μεταξύ, το νεότερο σχέδιο της Τράπεζας της Αλβανίας είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας αντιμετώπισης των
ανοιγμάτων των μεγάλων τραπεζών. Αυτή η πλατφόρμα θα επιτρέψει τη δημιουργία πλαισίου για την εξεύρεση
συνολικής λύσης σε περίπτωση που μια εταιρεία εκτίθεται σε πολλές τράπεζες.
-ΤτΑ: Διαγραφή των NPLs από μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μετά το πρώτο έτος.
Σύμφωνα με πρόσφατη τροποποίηση του κανονισμού "Για τη διαχείριση κινδύνων στη δραστηριότητα των μη
τραπεζικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων", η Τράπεζα της Αλβανίας προβλέπει την διαγραφή των μη
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εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) που δεν έχουν καταβληθεί τακτικά για ένα έτος. Οι αλλαγές που πρότεινε η
ΤτΑ θα υποχρεώσουν τα μη-τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να διαγράφουν τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια, που χαρακτηρίζονται ως «χαμένα», όταν σύμφωνα με τον κανονισμό, το δάνειο δεν εξυπηρετείται για
περισσότερο από 365 ημέρες. Παρόμοια απόφαση έχει ληφθεί από την ΤτΑ και για τις τράπεζες, με την
διαφορά ότι για τις τράπεζες η διαγραφή του δανείου είναι υποχρεωτική μετά από τρία χρόνια. Για τα μη
τραπεζικά ιδρύματα προβλέπεται ταχύτερη διαγραφή, δεδομένου ότι τα δάνεια είναι γενικά χαμηλότερα και
προϋποθέτει ότι ο δανειστής πρέπει να έχει εξαντλήσει όλους τους τρόπους καταβολής της υποχρέωσης εντός
ενός έτους. Αυτή η κανονιστική αλλαγή αναμένεται να επηρεάσει τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων
για μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Το σχέδιο κανονισμού προβλέπει επίσης ότι τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να αυξήσουν το κεφάλαιο μέσω χρέους μειωμένης εξασφάλισης, με
διάρκεια τουλάχιστον πέντε ετών. Τα ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης μπορούν να αντιπροσωπεύουν έως και
το 50% του κεφαλαίου κάθε χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Μια άλλη αλλαγή είναι ότι στα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα θα επιτραπεί υψηλότερο όριο έκθεσης σε μια εγκεκριμένη τράπεζα ή σε οποιοδήποτε άλλο
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό, τα ανοίγματα με διάρκεια μεγαλύτερο του
ενός έτους μπορούν να μειωθούν κατά 20% της αξίας, για τον υπολογισμό του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου.
Ο νέος κανονισμός ορίζει ότι αυτή η έκθεση μπορεί να μειωθεί κατά 80% της αξίας. Αυτό δημιουργεί το χώρο
για μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να επενδύουν περισσότερο σε μακροπρόθεσμα μέσα, όπως
καταθέσεις, ομόλογα ή ακόμα και γνήσια δάνεια σε τράπεζες και άλλα ιδρύματα.
-Οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις αυξήθηκαν κατά 60% τους πρώτους πέντε μήνες του 2017.
Το α΄ εξάμηνο 2017 είχε επιζήμια αποτελέσματα για την ασφαλιστική αγορά στην Αλβανία. Σύμφωνα με
στοιχεία της Αρχής Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας τους πέντε πρώτους μήνες του 2017, οι απαιτήσεις
αυξήθηκαν κατά 60%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Τον Μάιο τ.ε., η αύξηση
των ζημιών επιβραδύνθηκε κάπως, ωστόσο, παραμένει σε ασυνήθιστα επίπεδα. Η αναλογία απαιτήσεων και
ασφαλίστρων είναι επίσης πολύ υψηλή για την αλβανική ασφαλιστική αγορά, περίπου στο 39%. Το υψηλό
επίπεδο ζημιών σχετίζεται με την υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτων, ιδίως με την «πράσινη κάρτα», η οποία
περιλαμβάνει αποζημιώσεις για ατυχήματα στο εξωτερικό. Ωστόσο, σε ορισμένες από τις κατηγορίες
προαιρετικής ασφάλισης καταγράφηκε μεγάλη αύξηση των καταβληθεισών αποζημιώσεων, όπως η ασφάλιση
ζημιών σε ακίνητα και η ασφάλιση ατυχημάτων. Οι ζημίες έχουν αυξηθεί όχι μόνο σε αξία αλλά και σε αριθμό
περιπτώσεων, κατά 55% σε σύγκριση με τους προηγούμενους πέντε μήνες. Όσον αφορά στα ασφάλιστρα, η
ασφαλιστική αγορά παραμένει σε άνοδο αλλά με αργό ρυθμό τον Μάιο τ.ε.. Η αξία των ασφαλίστρων αυξήθηκε
κατά 11%, από 14% που ήταν κατά το α΄ τετράμηνο του τ.ε. Η υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτων κυριαρχεί
στη διάρθρωση των ασφαλίστρων, με σχεδόν το 63% του συνόλου.
-ΤτΑ: Οι υπηρεσίες Internet banking αυξάνονται.
Η Τράπεζα της Αλβανίας αναφέρει ότι κατά το α΄ τρίμηνο 2017, ο αριθμός των on-line συναλλαγών ξεπέρασε
τις 162 χιλ. Το ποσοστό αυτό είναι 41% υψηλότερο σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενο έτους.
Οι συναλλαγές μέσω του διαδικτύου, το α΄ τρίμηνο τ.ε, εκτιμώνται σε περίπου 40 δισ ΑΛΛ ή 60% περισσότερο
σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Ο εκσυγχρονισμός των τραπεζικών υπηρεσιών
και η αύξηση πρόσβασης στην υψηλή τεχνολογία παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξάπλωση των ηλεκτρονικών
τραπεζικών υπηρεσιών. Μέχρι στιγμής, 12 από τις 16 εμπορικές τράπεζες στην Αλβανία προσφέρουν
διαδικτυακές τραπεζικές υπηρεσίες.

1.4 Τομέας Μεταφορών
-Οι αεροπορικές πτήσεις σε άνοδο, 192.938 επιβάτες ταξίδεψαν τον Μάιο τ.ε.
Περίπου 1.820 πτήσεις πραγματοποιήθηκαν το Μάιο 2017 στον κλάδο των αερομεταφορών, σημειώνοντας
αύξηση 7,3% σε σύγκριση με τα τέλη Μαΐου 2016. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξέδωσε η Αλβανική Στατιστική
Υπηρεσία (INSTAT), στους πρώτους πέντε μήνες του 2017 πραγματοποιηθήκαν 8.696 πτήσεις, σημειώνοντας
αύξηση, κατά 6,7%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Τον Μάιο τ.ε., ο αριθμός
των επιβατών που ταξίδευαν με τις αεροπορικές εταιρείες ήταν 192.938, αυξημένος κατά 19,1%, σε σύγκριση
με τον Μάιο 2016. Κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2017, ο αριθμός των επιβατών που ταξίδεψαν
αεροπορικώς ήταν 890.742, αυξημένος κατά 21,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου
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έτους. Οι αεροπορικές μεταφορές επιβατών, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, καταλαμβάνουν το
μεγαλύτερο μερίδιο, το 71,2% του συνόλου.
-Ο λιμένας των Άγιων Σαράντα, συμπεριλαμβάνεται στο δρομολόγιο του "Oceania", στη Μεσόγειο.
Αγκυροβολημένο στο κόλπο των Αγίων Σαράντα, βρισκόταν το πλοίο "Oceania", στις 4 Ιουλίου τ.μ., το οποίο
λειτουργεί υπό την ίδια εταιρεία που κατέχει η διάσημη γραμμή "Queen Elisabeth". Το δρομολόγιο της
Μεσογείου περιλαμβάνει μεγάλες πόλεις και λιμένες και επιτρέπουν στους τουρίστες να εξερευνήσουν τις
παραλίες πολλών τουριστικών προορισμών της περιοχής. Μεταξύ των λιμένων συμπεριλαμβάνεται και το
λιμάνι των Αγίων Σαράντα και τουρίστες από λιμάνια διέλευσης μπορούν να συμμετάσχουν στην περιοδεία
των μεσογειακών προορισμών.
-Οι μετακινήσεις των πολιτών στην Αλβανία - Ιούνιος 2017.
Ο αριθμός αφίξεων Αλβανών και ξένων πολιτών στο έδαφος της Αλβανίας, τον Ιούνιο 2017, ήταν 816.877. Σε
σύγκριση με τον Ιούνιο του 2016, ο δείκτης αυτός αυξήθηκε κατά 8,0%. Ο αριθμός των αφίξεων ξένων πολιτών
στη χώρα ήταν 437.820 και σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2016 παρουσίασε αύξηση 11.0%. Ο αριθμός των
αφίξεων ξένων πολιτών στο έδαφος της Αλβανίας, κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2017, ήταν 1.759.294, με
αύξηση 9,9%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Αλβανοί και ξένοι πολίτες που ταξίδεψαν εκτός
χώρας ήταν 771.980 τον Ιούνιο 2017, ήτοι αύξηση 5,4%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου
έτους. Ο αριθμός των Αλβανών πολιτών που εξήλθαν από το έδαφος της Αλβανίας ήταν 381.246 τον Ιούνιο
2017, με αύξηση 2,9% σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2016. Ενώ ο αριθμός των ξένων πολιτών που εξήλθαν από το
έδαφος της Αλβανίας κατά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου του 2017 ήταν 2.263.581, με αύξηση 3,7%, σε σύγκριση
με την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

1.5 Τομέας Τροφίμων και Γεωργίας
-Παραγωγή γάλατος και γαλακτοκομικών προϊόντων στην Αλβανία.
Βάσει των στατιστικών στοιχείων της INSTAT, το 2016, η ποσότητα γάλακτος που παράγεται και συλλέγεται
για εμπορικούς λόγους στην Αλβανία είναι περίπου 125 χιλ τόνοι, μειωμένη κατά 0,17%, σε σύγκριση με τα
στοιχεία του προηγούμενου έτους. Κατά την περίοδο αυτή, η ποσότητα αγελαδινού γάλακτος που παραδίδεται
στα γαλακτοκομεία είναι περίπου 103 χιλ. τόνοι, μειωμένη κατά 2,25%, σε σύγκριση με το 2015. Αντίθετα, το
2016, η ποσότητα γάλακτος προβατίνων που συλλέγεται είναι περίπου 13 χιλ. τόνοι παρουσιάζοντας αύξηση
περίπου 0,12%. Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, το γάλα που συλλέγεται από αιγοειδή είναι περίπου 9
χιλ. τόνοι, ποσότητα αυξημένη κατά 0,06%, σε σύγκριση με το 2015. Το 2016, η ποσότητα του παραγόμενου
γάλακτος προς κατανάλωσης είναι περίπου 11 χιλ. τόνοι, μειωμένη κατά 1,13% σε σύγκριση με το 2015. Ως
προς την κατανάλωση, η συνολική ποσότητα γάλακτος που παράχθηκε και καταναλώθηκε το 2016, αφορούσε
τα εξής είδη γάλακτος: ημι-αποβουτυρωμένο γάλα ήταν περίπου το 35,97%, στο σύνολο της παραγωγής, το
πλήρες γάλα το 58,5%, γάλα 4,86% και αποβουτυρωμένο γάλα το 0,67%. Η ποσότητα τυριού που παράχθηκε
κατά το έτος 2016 αυξήθηκε κατά 5,37% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το μεταποιημένο τυρί αυξήθηκε
κατά 9,32%. Η παραγωγή βουτύρου αυξήθηκε κατά 56,19%, ενώ η παραδοσιακή παραγωγή βουτύρου
μειώθηκε κατά 15,7%, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Ως προς την δομή της παραγωγής τυριού, το 2016
ήταν μαλακό τυρί 62,5%, ημίσκληρο τυρί 33,4% και σκληρό τυρί 4,1%.
-Χαμηλή η δανειοδότηση προς την Αλβανική γεωργία στο επίπεδο του 1,5%.
Η Τράπεζα της Αλβανίας αναφέρει ότι η δανειοδότηση προς τη γεωργία παραμένει χαμηλή,
αντιπροσωπεύοντας το αμελητέο μερίδιο 1,5% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου. Για την προώθηση
αυτού του τομέα, η α/Κυβέρνηση εισήγαγε ένα νέο χρηματοπιστωτικό μέσο, στις αρχές του τρέχοντος έτους,
που επιμερίζει τον κίνδυνο μεταξύ της ΕBRD και των τραπεζών δευτέρου επιπέδου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο
αποσκοπεί να δώσει στις τράπεζες την «ασφάλεια» που είναι απαραίτητη για την πίστωση ενός τομέα με
εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο. Σύμφωνα με εμπειρογνώμονες του α/Υπουργείου Γεωργίας, το εν λόγω μέσο
προσέδωσε εξασφάλιση, ειδικά για τις περιπτώσεις επιχειρήσεων (οι οποίες είναι αρκετές) που δεν διέθεταν
πιστοποιητικά ιδιοκτησίας. Περισσότερες πληροφορίες για το Μηχανισμό Στήριξης της Αγροτικής Οικονομίας
της Αλβανίας (AASF) της EBRD βρείτε στο ακόλουθο σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ–
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Πρεσβείας Τιράνων στον ιστότοπο
upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/59564.

agora:

http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-

-Ο Α/Υπουργός Γεωργίας συμμετέχει στην 40η Σύνοδο του Συνεδρίου του FAO στη Ρώμη.
Ο Α/Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Υδάτων, κ. Edmond Panariti, συμμετείχε στην
40η Σύνοδο του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας της Συνδιάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών (FAO) που
πραγματοποιήθηκε στην έδρα του οργανισμού στη Ρώμη της Ιταλίας. Στο περιθώριο της εξαήμερης
εκδήλωσης, ο Α/Υπουργός Γεωργίας πραγματοποίησε συνομιλίες με τον Γενικό Διευθυντή του FAO κ.José
Graziano da Silva, τον Βραζιλιάνο Υπουργό Γεωργίας κ. Blairo Maggi και άλλους ανώτερους αξιωματούχους.
Η 40η Σύνοδος του Συνεδρίου του FAO επικεντρώθηκε σε μια σειρά πιεστικών ζητημάτων,
συμπεριλαμβανομένων: του τρόπου μεταστροφής της δέσμευσης στη δράση για την επίτευξη του παγκόσμιου
στόχου της μηδενικής πείνας (Global Goal of Zero Hunger), την έλλειψη νερού, την επισιτιστική ασφάλεια και
το μεταβαλλόμενο κλίμα, τις βιώσιμες λύσεις για την πρόληψη της πείνας στις χώρες που πλήττονται από
συγκρούσεις και το ρόλο της αγροτικής ανάπτυξης στην άμβλυνση των πιέσεων που οδηγούν στη
μετανάστευση. Στην ομιλία του στην εκδήλωση, ο κ. Panariti τόνισε τις επιζήμιες επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα του, συμπεριλαμβανομένων των μαζικών πλημμυρών,
των παρατεταμένων ξηρασιών και της εμφάνισης λοιμωδών νοσημάτων. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στη
δημιουργία ενός οδικού χάρτη με την υποστήριξη του FAO για τη δημιουργία ικανοτήτων στο α/Υπουργείο
Γεωργίας, για την ανάπτυξη και την εφαρμογή αξιολόγησης των αναγκών μετά από καταστροφές στον αγροτικό
τομέα. Οι ανάγκες εστιάζονται στην υποστήριξη των τοπικών δομών για θέματα που αφορούν την προώθηση
των ορθών γεωργικών πρακτικών (GAP), την ανάπτυξη της γεωργίας για το κλίμα (Climate Smart Agriculture)
κλπ. Σύμφωνα με τον α/Υπουργό, προγραμματίζεται ολοκληρωμένη διαχείριση της γης και των υδάτων η οποία
θα συμβάλει στην άμβλυνση των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών στη γεωργία.
-Η Αλβανία καταργεί τους εμπορικούς φραγμούς με το Κοσσυφοπέδιο για την εξαγωγή πατάτας.
Οι παραγωγοί πατάτας από το Κοσσυφοπέδιο μπορούν να εξάγουν τα προϊόντα τους στην Αλβανία, χωρίς την
εφαρμογή της τιμής αναφοράς που ορίστηκε νωρίτερα από τις αλβανικές αρχές. Η είδηση ανακοινώθηκε στις
13 Ιουλίου 2017 από τον Υπουργό Γεωργίας του Κοσσυφοπεδίου κ. Memli Krasniqi και τον Πρεσβευτή της
Αλβανίας στο Κοσσυφοπέδιο κ. Qemal Minxhozi. Οι δυο πλευρές εξέφρασαν την ετοιμότητά τους να
εμβαθύνουν περαιτέρω την συνεργασία τους στον τομέα της γεωργίας και την επιθυμία τους για περαιτέρω
αύξηση των εμπορικών συναλλαγών, μέχρι και τη μελλοντική δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς.
-Το α/Υπουργείο Γεωργίας δημοπρατεί γεωργική γη προς ενοικίαση.
Το α/Υπουργείο Γεωργίας ανακοινώνει ότι θα δημοπρατηθούν προς ενοικίαση 147 στρέμματα γεωργικής
έκτασης στις περιοχές Pogradec, Lushnja, Fier και Berat για χρήση γεωργικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με το
Τμήμα Γεωργίας, η αρχική αξία ενοικίασης κρατικής γεωργικής γης για την έναρξη της διαδικασίας
διαγωνισμού ποικίλλει σε διαφορετικές περιφέρειες, αλλά κατά μέσο όρο κυμαίνονται στο ποσό των 380.448
ΑΛΛ (περίπου € 2.873) και 24.140 ΑΛΛ (περίπου €183) ετησίως. Οι προσφορές με χαμηλότερη τιμή από τις
αρχικές τιμές θα αποκλειστούν. Η προθεσμία υποβολής προσφορών είναι έως 18 Αυγούστου 2017. Τον
περασμένο μήνα (Ιούνιο), το α/Υπουργείο Γεωργίας ξεκίνησε δημοπρασίες για 131 στρέμματα γης που
διανέμονται στις περιοχές Lushnja, Pogradec και Cërrik. Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, η διαδικασία
ενοικίασης γης με σκοπό την εκμετάλλευσή τους για γεωργική δραστηριότητα στοχεύει στην αύξηση της
παραγωγικής περιοχής με άμεσο αντίκτυπο στην ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής και της αγροτικής
οικονομίας.

1.6 Τουριστικός τομέας
-Ο τουρισμός συμβάλλει σε €1 δισ στο ΑΕΠ της Αλβανίας το 2016 – WTTC.
Σύμφωνα με έκθεση του World Travel &Tourism Council (WTTC), η συμβολή του τομέα του τουρισμού στην
οικονομία της Αλβανίας, το 2016, ήταν άμεση, με 127,7 δισ. ΑΛΛ ($1,07 δισ. / €957,2 εκατ.), ήτοι 8,4% του
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), το οποίο αναμένεται να αυξηθεί κατά 5,2% το 2017. Σύμφωνα με τις
μακροπρόθεσμες προβλέψεις του Συμβουλίου, το 2027, η τουριστική βιομηχανία θα παράγει 244 δισ. ΑΛΛ,
που αντιστοιχούν στο 10,8% του ΑΕΠ. Οι επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού αναμένεται να αυξηθούν κατά
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9,2% το 2017 από 28,9 δισ ΑΛΛ το 2016. Το WTTC προβλέπει ότι οι συνολικές τουριστικές και ταξιδιωτικές
επενδύσεις θα φθάσουν σταδιακά τα 52,9 δισ ΑΛΛ το 2027. Το 2016, η τουριστική βιομηχανία υποστήριξε
άμεσα 85.500 θέσεις εργασίας, ενώ φέτος το WTTC εκτιμά ότι αυτός ο αριθμός θα αυξάνεται κατά 3,2%.
Σύμφωνα με την έκθεση, οι θέσεις εργασίας που υποστηρίζονται από τον τουρισμό θα ανέλθουν σε 120.000 το
2027. Το 2017 η Αλβανία αναμένεται να προσελκύσει 4,26 εκατ. ξένους τουρίστες, ενώ μέχρι το 2027, ο
ετήσιος αριθμός διεθνών αφίξεων προβλέπεται να φθάσει τα 6,25 εκατ. Το WTTC κατατάσσει την Αλβανία
στην 29η από τις 185 χώρες, όσον αφορά στην άμεση συνεισφορά του τομέα στο ΑΕΠ το 2016, ως ποσοστό
επί τοις εκατό. Για λόγους σύγκρισης, ο τουρισμός σε άλλους δύο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της
ΝΑ Ευρώπης, το Μαυροβούνιο και την Κροατία, συνέβαλε πέρυσι κατά 11% και 10,7% στο ΑΕΠ των χωρών.
-Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα παρέχει στην Αλβανία €28,7 εκατ. για την τουριστική ανάπτυξη.
Το Συμβούλιο της Τράπεζας για Ανάπτυξη της Ευρώπης (CEB) έχει διαθέσει €28,7 εκατ ($32 εκατ.) στην
Αλβανία για τη χρηματοδότηση του έργου «Ανάπτυξη των Αλβανικών Άλπεων και των παράκτιων περιοχών».
Σύμφωνα με την αλβανική αρχή, το έργο θα υποστηρίξει μία παράκτια πόλη την Αυλώνα (Vlora) (νότια
Αλβανία), συμπεριλαμβανομένης και της κατασκευής του κεντρικού οδικού άξονα Vlora-Kanina. Το Αλβανικό
Ταμείο Ανάπτυξης (ADF) δήλωσε ότι ο στόχος του έργου είναι η βελτίωση της υποδομής για την εξυπηρέτηση
της λειτουργίας της τουριστικής ανάπτυξης. Εν τω μεταξύ, το ADF δήλωσε επίσης ότι προκήρυξε διαγωνισμό
υποβολής προτάσεων από ενδιαφερόμενες εταιρείες, προσθέτοντας ότι το έργο για την κατασκευή του δρόμου
θα συγχρηματοδοτηθεί από την α/Κυβέρνηση με ποσό €6 εκατ. Η κατασκευή του δρόμου αναμένεται να
ολοκληρωθεί εντός έξι μηνών με στόχο τη βελτίωση των μέσων μετακίνησης των κατοίκων καθώς και των
τουριστών που επισκέπτονται το κάστρο.
-Βελτίωση του τουριστικού τομέα στην Αλβανία
Η Αλβανία αναρριχήθηκε οκτώ θέσεις ψηλότερα στην έκθεση για την ανταγωνιστικότητα του τουρισμού 2017
για να καταταχθεί στην 98η θέση μεταξύ 136 παγκόσμιων οικονομιών, καθιστώντας την μία από τους 15
προορισμούς που κατέγραψε τη μεγαλύτερη πρόοδο. Ωστόσο, συνέχισε να υστερεί σε υποδομές, σε σύγκριση
με μερικούς βασικούς περιφερειακούς ανταγωνιστές της που έχουν παράδοση στον τουριστικό κλάδο,
σύμφωνα με την έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ που εδρεύει στην Ελβετία. Η τουριστική
βιομηχανία αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς τα τελευταία χρόνια στην Αλβανία,
προσελκύοντας περισσότερους από 4 εκατ. τουρίστες και δημιουργώντας περίπου €1,5 δισ., περίπου το 8,4%
του ΑΕΠ της χώρας.
-Τα ξενοδοχεία προετοιμάζονται για μεγαλύτερη εισροή τουριστών.
Η αύξηση του αριθμού των τουριστών τα τελευταία χρόνια οδήγησε ένα μεγάλο μέρος της ξενοδοχειακής
βιομηχανίας να βελτιώσει τους όρους εξυπηρέτησης και τα πρότυπα. Αλλά αυτό που δεν ευνοεί τα αλβανικά
ξενοδοχεία που τους καθιστούν μη ανταγωνιστικούς στην περιοχή είναι ο μικρός αριθμός κλινών. Ο πρόεδρος
του Συνδέσμου Ξενοδόχων, κ. Zak Topuzi ανέφερε ότι τα ξενοδοχεία έχουν ήδη συνεργαστεί, ώστε να
διαθέτουν κοινή προσφορά για να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη εισροή τουριστών. Η κατασκευή
ξενοδοχείων μετά τη δεκαετία του 1990 έγινε με χωρίς σχεδιασμό και με ιδιαίτερα αδόμητο τρόπο, ενώ η
δημιουργία θέρετρων με μεγάλες χωρητικότητες είναι πλέον αναγκαία για την τουριστική βιομηχανία της
Αλβανίας. Η πρόσφατη απόφαση της α/Κυβέρνησης να μειώσει τον ΦΠΑ στον τομέα των καταλυμάτων
αναμένεται να επιφέρει αύξηση των επενδύσεων στον τομέα αυτό. Στην πραγματικότητα, όλοι οι πάροχοι
υπηρεσιών διαμονής μπορούν να χρησιμοποιήσουν αμέσως, από τον πρώτο μήνα, την ευκαιρία να
επωφεληθούν από το μειωμένο ποσοστό τουριστικού φόρου προστιθέμενης αξίας 6%. Η Γενική Φορολογική
Διεύθυνση πληροφόρησε ότι όλοι οι φορολογούμενοι μπορούν να καταχωρήσουν τις αποδείξεις τους στο
βιβλίο πωλήσεων με το συντελεστή 6%, τον Ιούνιο 2017.
-Περίπου στο 50% το ποσοστό φοροδιαφυγής των τουριστικών επιχειρήσεων στην Αλβανία.
Οι φορολογικές αρχές στην Αλβανία θα ξεκινήσουν εκστρατεία ελέγχου σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με
τον τουρισμό, με το επίκεντρο των επιθεωρήσεων να εστιάζεται κυρίως σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, αλλά και
άλλες τουριστικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Γενικό Δ/ντή Φορολογίας, κ. Xhavit Curri, μετά
από λεπτομερή ανάλυση κινδύνου σε επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού, διαπιστώθηκε ότι το ποσοστό
της ανεπίσημης δραστηριοποίησης φορολογουμένων που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο σε
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τουριστικές περιοχές, κατά την τουριστική περίοδο, ανέρχεται σε 50%. Σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι
υπάρχει φοροδιαφυγή, θα επιβάλλονται διοικητικά μέτρα, κυρώσεις και πρόστιμα.

1.7 Τομέας Υγείας και Περιβάλλοντος
-Οι περιβαλλοντικοί φόροι στην Αλβανία.
Το 2015, τα έσοδα από τους περιβαλλοντικούς φόρους ανήλθαν σε περίπου 40 δισ. AΛΛ, καταγράφοντας
μείωση κατά 10,3% σε σύγκριση με το 2014, επηρεασμένα κυρίως από τη μείωση των εσόδων από τη
φορολογία της ενέργειας. Η αξία των περιβαλλοντικών φόρων κατά την περίοδο 2008 - 2015 έχει αυξηθεί κατά
μέσο όρο 4,7%. Από τη δομή των εσόδων των περιβαλλοντικών φόρων για το 2015, οι φόροι της ενέργειας
αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μερίδιο του εισοδήματος (56,64%), που συνοδεύεται από φόρους μεταφορών
(39,7%), φόροι ρύπανσης (3,64%), τέλη φυσικών πόρων (0,02%). Το 2015, σε σύγκριση με το προηγούμενο
έτος, τα έσοδα από τους φόρους μεταφορών αυξήθηκαν κατά 5,94%, ενώ τα έσοδα από τη φορολογία της
ενέργειας μειώθηκαν κατά 5,28% και τα εισοδήματα των φόρων της ρύπανσης και των φυσικών πόρων
μειώθηκαν κατά 0,66%. Κατά την περίοδο 2008-2015, ο μέσος όρος βαρύτητας των εσόδων από
περιβαλλοντικούς φόρους προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), ήταν 2,77%. Το 2015, το μερίδιο των
εσόδων από περιβαλλοντικούς φόρους προς το ΑΕΠ ήταν 2,77%, παρουσιάζοντας μείωση κατά 0,39%, σε
σύγκριση με το 2014. Τα έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους για την περίοδο 2008-2015, καταλαμβάνουν
κατά μέσο όρο το 11,78% του συνόλου των φορολογικών εσόδων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Το
2015, τα έσοδα από τους περιβαλλοντικούς φόρους αντιπροσωπεύουν το 11,56% του συνόλου των
φορολογικών εσόδων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καταγράφοντας μείωση κατά 1,57%, σε
σύγκριση με το 2014.

1.8 Άλλες ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος
-Νομοσχέδιο για την ίδρυση του νέου Εθνικού Γραφείου Πιστοποίησης φερεγγυότητας.
Επιχειρήσεις και ιδιώτες που έχουν εκκρεμή χρέη όχι μόνο σε τράπεζες αλλά και σε άλλους δημόσιους και
ιδιωτικούς οργανισμούς θα αναγνωριστούν επισήμως, σύμφωνα με πληροφορίες της Τράπεζας της Αλβανίας.
Η Κεντρική Τράπεζα δήλωσε ότι έχει συντάξει νομοσχέδιο το οποίο ανοίγει το δρόμο για την ίδρυση ενός
Εθνικού Γραφείου Πιστοποίησης. Το γραφείο θα έχει πολύ πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το
οικονομικό υπόβαθρο κάθε ατόμου που έχει οφειλές και θα περιέχει πληροφορίες όχι μόνο για τα χρέη προς τις
τράπεζες αλλά και για άλλες οικονομικές εκκρεμότητες όπως απλήρωτους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας,
τηλεφωνικούς λογαριασμούς κ.α. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το Γραφείο θα λειτουργήσει με ένα
σύστημα αξιολόγησης παρόμοιο με εκείνο των οδηγών. Έτσι, για τα άτομα που δεν είναι συνεπής στην
πληρωμή οφειλών ή λογαριασμών, θα υπάρχει αφαίρεση πόντων. Αυτό το σύστημα υποδείξεων θα επιτρέψει
στις τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να έχουν ακριβή εικόνα κινδύνου για κάθε πολίτη ή
επιχείρηση που ενδιαφέρεται να δανειοδοτηθεί. Οι βάσεις για τη σύσταση ενός εθνικού πιστωτικού γραφείου
εκπονούνται με συμφωνία που έχει υπογράψει η ΕΒRD και η α/Κυβέρνηση. Ο σκοπός αυτού του ιδρύματος
είναι να μειώσει το φαινόμενο κακοπληρωτών και να αποτρέψει τη δημιουργία νέων προβληματικών δανείων.
Πηγές από την Τράπεζα της Αλβανίας δήλωσαν επίσης στα τοπικά ΜΜΕ ότι το νομοσχέδιο ολοκληρώθηκε και
διανεμήθηκε στις ενδιαφερόμενες ομάδες. Αμέσως μετά από σχόλια ή υποδείξεις των ενδιαφερομένων μερών,
θα εισέλθει στη διαδικασία έγκρισης και αναμένεται ότι θα τεθεί σύντομα σε ισχύ.
-Τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων μειώνονται.
Τα επίσημα στοιχεία του Ινστιτούτου Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιβεβαιώνουν ότι ο αριθμός των
ασφαλισμένων στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης αυξήθηκε κατά 168.000 άτομα μόνο στον μη γεωργικό
ιδιωτικό τομέα για την περίοδο 2013-2016, αλλά αυτή η αύξηση δεν αντικατοπτρίζεται στα έσοδα από τον φόρο
εισοδήματος φυσικών προσώπων. Στην πραγματικότητα, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, οι εισροές από
αυτόν τον φόρο σημείωσαν μείωση, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Σύμφωνα με το α/Υπουργείο
Οικονομικών τα έσοδα από τον εν λόγω φόρο, κατά την περίοδο Ιαν.-Μάιο. 2017 ανήλθαν σε 129 δισ ΑΛΛ,
από 134 δισ ΑΛΛ, σημειώνοντας μείωση 3,8%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2016. Τα έσοδα από το
φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων παρουσίασαν πολύ χαμηλότερα επίπεδα από άλλα έσοδα. Για το
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πεντάμηνο του 2017, τα έσοδα από άλλους φόρους και τελωνειακά έσοδα αυξήθηκαν κατά 7,6%. Σύμφωνα με
τα λεπτομερή φορολογικά στοιχεία για το 2016, το κύριο βάρος στη συλλογή του φόρου εισοδήματος φυσικών
προσώπων είχε το εισόδημα από τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα, με 35% επί του συνόλου, ακολουθούμενο
από τους μισθούς του κρατικού τομέα, με σχεδόν 20%, φόρο επί άλλων πηγών εισοδημάτων κατά περίπου
15%, από ενοίκια περίπου 12%, από τα επιτόκια 9% κ.λπ. Σύμφωνα με τους φοροτεχνικούς, υπάρχει σήμερα
μεγάλη διαφορά μεταξύ της φορολόγησης των υψηλά αμειβόμενων ατόμων και των μικρών επιχειρήσεων, η
οποία οδηγεί σε ένα σύστημα φοροδιαφυγής, καθώς τα άτομα με υψηλό εισόδημα εγγράφονται ως μικρές
επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να χρεώνουν εταιρείες τους για να αποφύγουν τον φόρο εισοδήματος φυσικών
προσώπων, ο οποίος μπορεί να φτάσει μέχρι 23% για τους υψηλούς μισθούς. Μέχρι το 2014, ο φόρος επί των
μισθών και του λοιπού προσωπικού εισοδήματος ήταν 10% για όλα τα επίπεδα. Από 1.1.2015, ο φόρος
προσωπικού εισοδήματος έγινε προοδευτικός. Από το μηδέν έως τα 30.000 ΑΛΛ (€227) ο φόρος εισοδήματος
φυσικών προσώπων είναι μηδενικός, από 30.001 έως 130.000 ΑΛΛ (€982) είναι 13% και για τους μισθούς
άνω των 130,001 ΑΛΛ το ποσοστό είναι 23%.
-Διαδικασία υποβολής προσφορών για Spitalla Ελεύθερη Οικονομική Ζώνη στα τελευταία στάδια
Μετά από αρκετούς μήνες καθυστέρηση, το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης, Εμπορίου &
Επιχειρηματικότητας φέρεται να είναι έτοιμο να ανακοινώσει το νικητή του διαγωνισμού για την κατασκευή της
πρώτης Ελεύθερης Οικονομικής Ζώνης στην περιοχή Spitallë στου Δυρράχιο. Η Επιτροπή Προσφορών
Αξιολόγησης του Υπουργείου έκρινε μια εκ των προσφορών ως την καλύτερη, ωστόσο, τα αποτελέσματα της
διαδικασίας υποβολής προσφορών δεν δημοσιοποιούνται ακόμη λόγω της ένστασης προς το Υπουργείο της
εταιρείας με τη δεύτερη καλύτερη προσφορά. Η πρώτη καλύτερη προσφορά αφορούσε επένδυση ύψους € 93
εκατ. για την κατασκευή βιομηχανικών αποθηκών, ενώ η δεύτερη καλύτερη προσφορά την κατασκευή ενός
εργοστασίου εμπλουτισμού χρωμίου, αξίας € 30 εκατ. Το Υπουργείο Οικονομίας αναμένεται να κηρύξει τον
επίσημο νικητή μόνο όταν η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί. Αυτή είναι η τέταρτη φορά που η Αλβανία
προκηρύσσει διαγωνισμό για τη δημιουργία Ελεύθερων Οικονομικών Ζωνών (TEDA), οι προηγούμενες
απέτυχαν ελλείψει ενδιαφέροντος.
-Η Κεντρική τράπεζα προειδοποιεί τους Αλβανούς να μην επενδύσουν σε Bitcoin.
Η Τράπεζα της Αλβανίας έχει προειδοποιήσει τους πιθανούς επενδυτές για μια σειρά κινδύνων που
σχετίζονται με επενδύσεις σε ψηφιακό νόμισμα, όπως το Bitcoin. Η ΤτΑ ενημέρωσε ότι δεν έχει δοθεί άδεια σε
κανένα χρηματοπιστωτικό φορέα η δραστηριότητα του οποίου να συνεπάγεται τη χρήση εικονικών νομισμάτων
και η δραστηριότητες αυτές δεν συμμορφώνονται με το ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο της Τράπεζας της
Αλβανίας. Ως εκ τούτου, η δραστηριότητα των φορέων εικονικού νομίσματος χαρακτηρίζεται με σημαντικό
επίπεδο κινδύνου και ανασφάλειας, χωρίς πλήρη εγγύηση για την προστασία των πελατών από τις απώλειες
επενδύσεων και η ανάμειξή τους σε οποιαδήποτε ενέργεια παραμένει ατομική ευθύνη. Η προειδοποίηση
έρχεται μετά από ανησυχία ότι ορισμένοι επιχειρηματίες που δεν έχουν λάβει άδεια παρασύρουν τους
Αλβανούς να επενδύσουν σε Bitcoin, η αξία του οποίου έχει αυξηθεί σε περίπου 2.400 δολάρια, από το σχεδόν
μηδέν όταν ξεκίνησε το 2009.

2. Αλβανική οικονομία
-Τα έσοδα του προϋπολογισμού της Αλβανίας αυξάνονται τους πρώτους πέντε μήνες του 2017.
Οι εισπράξεις εσόδων στο κρατικό προϋπολογισμό της Αλβανίας ανήλθαν σε 176,2 δισ ΑΛΛ. Το α΄ πεντάμηνο
του 2017, σύμφωνα με το α/Υπουργείο Οικονομικών ο κρατικός προϋπολογισμός συγκέντρωσε 118,7 δισ ΑΛΛ
από τελωνειακά έσοδα και πάνω από 163,4 δισ. ΑΛΛ από φορολογικά έσοδα. Οι συνολικές δημόσιες δαπάνες
στο τέλος των πρώτων πέντε μηνών ανήλθαν σε 169,9 δισ. ΑΛΛ, σημειώνοντας αύξηση κατά 24 δισ. ΑΛΛ σε
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Τα στοιχεία του α/Υπουργείου Οικονομικών
δείχνουν ότι η Αλβανία κατέγραψε πλεόνασμα ύψους 6,3 δισ. ΑΛΛ για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου τ.ε..
-Εξωτερικό εμπόριο αγαθών – Μάιος 2017
Το Μάιο 2017 οι εξαγωγές αγαθών ανήλθαν σε 24 δισ ΑΛΛ, παρουσιάζοντας αύξηση 18,0%, σε σύγκριση με
την ίδια περίοδο ένα χρόνο νωρίτερα και 0,8% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του τ.ε. Οι εισαγωγές αγαθών τον
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Μάιο 2017 ανήλθαν σε 55 δισ ΑΛΛ, με αύξηση 5,8%, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και 9,7%, σε
σύγκριση με τον Απρίλιο τ.ε. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αυτό το μήνα είναι 31 δισ ΑΛΛ, με μείωση
κατά 2,2%, σε σύγκριση με το Μάιο 2016 και με αύξηση 18,0%, σε σύγκριση με τον Απρίλιο τ.ε.
Κατά τους πρώτους πέντε μήνες, οι εξαγωγές αγαθών ανήλθαν σε 111 δισ ΑΛΛ, αυξημένες κατά 16,7% σε
σύγκριση με το προηγούμενο έτος και οι εισαγωγές αγαθών ανήλθαν σε 238 δισ ΑΛΛ, με αύξηση κατά 4,6%,
σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 127 δισ ΑΛΛ, με
μείωση κατά 4,1%, σε σύγκριση με το 2016.
Ο αντίκτυπος των κύριων ομάδων στην ετήσια μεταβολή των εξαγωγών:
Η ετήσια αύξηση των εξαγωγών κατά 18,0%, το μήνα Μάιο τ.ε. επηρεάστηκε από τις ομάδες: «Κατασκευαστικά
υλικά και μέταλλα» με +7,0 ποσοστιαίες μονάδες (π.μ.), «τρόφιμα, ποτά και καπνός» με +4,2 π.μ., «Υφάσματα
και υποδήματα» με +3,7 π.μ. Οι εξαγωγές κατά το α΄ πεντάμηνο αυξήθηκαν κατά 16,7%, σε σύγκριση με το
προηγούμενο έτος. Οι ομάδες που έχουν επηρεάσει τον ετήσιο ρυθμό αύξησης των εξαγωγών, είναι:
«Κατασκευαστικά υλικά και μέταλλα» με +5,5 π.μ., «Ορυκτά, καύσιμα, ηλεκτρικό ρεύμα» με +5,1 π.μ.,
«Υφάσματα και υποδήματα» με + 3.5 π.μ.. Η ομάδα, η οποία επηρέασε αρνητικά το ετήσιο ποσοστό των
εξαγωγών είναι «προϊόντα ξύλου και χαρτιού» με -0,1 π.μ.
Ο αντίκτυπος των κύριων ομάδων στην ετήσια μεταβολή των εισαγωγών: Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των
εισαγωγών με 5,8%, το Μάιο τ.ε επηρεάστηκε από τις ομάδες: «Υφάσματα και υποδήματα» με +1,8 π.μ.,
«τρόφιμα, ποτά και καπνός» με +1,4 π.μ., «χημικά και πλαστικά προϊόντα» με +1,2 π.μ.. Τον ετήσιο ρυθμό
μεταβολής των εισαγωγών επηρέασε αρνητικά η ομάδα: «Κατασκευαστικά υλικά και μέταλλα» με -1.3 π.μ. Οι
εισαγωγές κατά τους πρώτους πέντε μήνες αυξήθηκαν κατά 4,6% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Οι
ομάδες που έχουν επηρεάσει την ετήσια αύξηση των εισαγωγών, είναι: «χημικά και πλαστικά προϊόντα» με
+1,6 π.μ., «Υφάσματα και υποδήματα» με +1,2 π.μ. «μηχανήματα, εξοπλισμοί και ανταλλακτικά» με +1,0 π.μ.
Η ομάδα που είχε αρνητικό αντίκτυπο στην ετήσια μεταβολή των εισαγωγών είναι: «Κατασκευαστικά υλικά και
μέταλλα» με -1.5 π.μ.
Η απόδοση του εμπορίου αγαθών σύμφωνα με τις χώρες εταίρους:
Τον Μάιο 2017 οι χώρες με τις οποίες η Αλβανία είχε τη μεγαλύτερη αύξηση των εξαγωγών, σε σύγκριση με το
Μάιο 2016 είναι: Ιταλία (9,7%), Κοσσυφοπέδιο (31,6%) και Ισπανία (247,9% ). Ενώ οι χώρες με τις οποίες οι
εξαγωγές είχαν τη μεγαλύτερη μείωση είναι: Ελλάδα (-4.0%), Κίνα (-28,5%) και Βουλγαρία (-9,7%).
Κατά τους πρώτους πέντε μήνες, οι χώρες με τις οποίες η Αλβανία είχε τη μεγαλύτερη αύξηση των εξαγωγών,
σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος είναι: Ιταλία (9,6%) Κοσσυφοπέδιο (24,8%) και Ισπανία ( 158,6%). Ενώ
οι χώρες με τις οποίες οι εξαγωγές είχαν τη μεγαλύτερη μείωση είναι: Ελβετία (-39,1%), Κροατία (-45,8%) και
Δανία (-31,4%). Τον Μάιο 2017 οι χώρες με τις οποίες η Αλβανία είχε τη μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών,
σε σύγκριση με το Μάιο 2016 είναι: Ιταλία (7,3%), Τουρκία (41,4%) και Ελλάδα με (16,2 %). Ενώ οι χώρες με
τις οποίες οι εισαγωγές είχαν τη μεγαλύτερη μείωση είναι: Κίνα (-9,3%), Γερμανία (-36,3%) και Ισπανία (21,3%). Κατά τους πρώτους πέντε μήνες, οι χώρες με τις οποίες η Αλβανία είχε τη μεγαλύτερη αύξηση των
εισαγωγών, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος είναι: Ιταλία (3,8%), Τουρκία (16,0%) και Ελλάδα με ( 7,5%).
Ενώ οι χώρες με τις οποίες οι εισαγωγές είχαν τη μεγαλύτερη μείωση είναι: Γερμανία (-13,1%), Κίνα (-9.6%)
και Ρωσία (-21,1%). Το εμπόριο με τις χώρες της ΕΕ καταλαμβάνουν το 66,4%. Το Μάιο 2017, οι εξαγωγές
προς τις χώρες της ΕΕ καταλαμβάνουν το 76,1% και οι εισαγωγές 62,2%. Οι κύριοι εμπορικοί εταίροι είναι η
Ιταλία (37,7%), η Ελλάδα (6,8%), η Τουρκία (6,7%) και η Κίνα (6,3%).
Οι εμπορικές συναλλαγές, για τους πρώτους πέντε μήνες, με τις χώρες της ΕΕ καταλαμβάνουν το 65,7%. Κατά
την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2017 οι εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΕ καταλαμβάνουν το 76,5% και οι
εισαγωγές 60,7%. Οι κύριοι εμπορικοί εταίροι είναι η Ιταλία (37,6%), η Γερμανία (7,0%), η Ελλάδα (6,8%) και η
Κίνα (6,4%).
-Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) - Ιούνιος 2017
Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Ιούνιο 2017 ανήλθε σε 102,4, σε σχέση με την περίοδο αναφοράς (Δεκέμβριο
2015=100). Τον Ιούνιο 2017 η ετήσια μεταβολή του ΔΤΚ ήταν 2,2%, ενώ ένα χρόνο πριν ο ετήσιος ρυθμός ήταν
1,2%.
Η συνεισφορά των κυριότερων ομάδων στην ετήσια μεταβολή του ΔΤΚ: Η ετήσια αύξηση των τιμών τον Ιούνιο
τ.ε. επηρεάστηκε κυρίως από την ομάδα «Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά» κατά +1,87 ποσοστιαίες μονάδες
(π.μ.) Οι τιμές της ομάδας «Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρική ενέργεια και άλλα καύσιμα» συνέβαλαν + 0,19 π.μ.
Οι τιμές της ομάδας «Διάφορα αγαθά και υπηρεσίες» συνεισέφεραν κατά +0,16 π.μ. Οι τιμές των ομάδων
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«Αλκοολούχα ποτά και καπνός» και «Μεταφορές» συνεισέφεραν κατά +0,04 π.μ. η κάθε μια. Οι τιμές της
ομάδας «Εκπαιδευτικές υπηρεσίες» συνεισέφεραν κατά +0,03 π.μ.. Οι τιμές της ομάδος «Αναψυχή και
Πολιτισμός» συνεισέφεραν κατά +0,02 π.μ. Οι τιμές της ομάδος «Επικοινωνία» συνεισέφεραν κατά +0,01 π.μ .
Οι τιμές των ομάδων «Ενδυμάτων και υποδημάτων» και «Επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης και συντήρησης»
συνεισέφεραν αρνητικά κατά -0,10 μονάδες βάσης και -0,03 π.μ. αντίστοιχα.
Ετήσια μεταβολή των κύριων ομάδων: Σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2016, η μεγαλύτερη αύξηση των τιμών
παρατηρήθηκε στην ομάδα «Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά» με 5,1% και ακολούθησαν οι ομάδες
«Διαφορά αγαθά και υπηρεσίες» κατά 3,2%, «Στέγαση, ύδρευση ηλεκτρική ενέργεια και άλλα είδη καυσίμων»
κατά 0,9%, «Αλκοολούχα ποτά και καπνός» κατά 0,8%, «Μεταφορές» και «Υπηρεσίες εκπαίδευσης» κατά
0,6%, “Αναψυχή και πολιτισμός” κατά 0,6% κλπ. Στο πλαίσιο της ομάδας τροφίμων οι τιμές της υποομάδας
«φρούτα» αυξήθηκε κατά 16,8%, ακολουθούμενη από τις υποομάδες «λαχανικά όπου συμπεριλαμβάνονται και
οι πατάτες» κατά 12,1%, «γάλα, τυρί και αυγά» κατά 4,3%, «αλιεύματα» κατά 3,7%, «ζάχαρη, μαρμελάδα και
επιδόρπια» κατά 2,7% κλπ. Από την άλλη πλευρά, οι τιμές της υποομάδας «έλαια και λίπη» μειώθηκαν κατά
2,9%.
Η μηνιαία μεταβολή του ΔΤΚ είναι -0,3%. Σε σύγκριση με το Μάιο 2017, η μεγαλύτερη μηνιαία πτώση των
τιμών παρατηρήθηκε στις ομάδες «Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά» και «Αναψυχή και πολιτισμός» κατά
0.7% η κάθε μια και ακολούθησαν οι ομάδες «Ενδύματα και υποδήματα» κατά 0,5% και «Μεταφορές» κατά
0,4%. Η μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση των τιμών παρατηρήθηκε στις ομάδες «Αλκοολούχα ποτά και καπνός» και
«Διάφορα αγαθά και υπηρεσίες» κατά 0,1% σε κάθε μια από αυτές.
-Παγκόσμια Τράπεζα: Η α/Κυβέρνηση δεν τήρησε το στόχο μείωσης του χρέους.
Σε μια πρόσφατη αξιολόγηση του προγράμματος με την Αλβανία, η Παγκόσμια Τράπεζα επαίνεσε την
ενεργειακή μεταρρύθμιση, παρατηρώντας μια επιβράδυνσή της στις παραμονές των εκλογών, αλλά επίσης
σημείωσε ότι η α/Κυβέρνηση δεν πέτυχε τον στόχο που είχε θέσει για μείωση του χρέους. Σύμφωνα με την
Παγκόσμια Τράπεζα, η Κυβέρνηση της Αλβανίας βελτίωσε το πρωτογενές ισοζύγιο του προϋπολογισμού,
μεταβάλλοντας από έλλειμμα 2,6% του ΑΕΠ το 2014, σε πλεόνασμα 0,7% του ΑΕΠ το 2016. Ωστόσο, η
Τράπεζα σημειώνει ότι η αναμενόμενη μείωση του συνολικού χρέους καθυστέρησε για αρκετά χρόνια. Το
χρέος αναμενόταν να φθάσει το 71,7% το 2014 και το 69,3% του ΑΕΠ το 2016, αλλά αντίθετα, ο δείκτης χρέους
προς το ΑΕΠ αυξήθηκε το 2015 στο 73,7% και δεν προβλέπεται να είναι κατώτερος του 70% ακόμη και φέτος.
Η Παγκόσμια Τράπεζα αναφέρει ότι οι λόγοι για την μη μείωση χρέους σχετίζονται με διάφορους παράγοντες,
όπως η υποτίμηση του συναλλάγματος έναντι του δολαρίου, ο υψηλότερος πληθωρισμός από τον αναμενόμενο
και η ανάπτυξη της οικονομίας λιγότερο από τις προσδοκίες και τις χαμηλές επιδόσεις, ιδιαίτερα το 2015. Η
εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στον τομέα του ενεργειακού τομέα ήταν επίσης βραδύτερη από την
αναμενόμενη, ιδίως ο καθορισμός τιμών σε σχέση με το κόστος σε ορισμένα τμήματα της αγοράς, αναφέρει η
έκθεση της ΠΤ σχετικά με την ενεργειακή μεταρρύθμιση. Επίσης, η Παγκόσμια Τράπεζα σημείωσε
καθυστερήσεις στη εισαγωγή της δευτερογενούς νομοθεσίας και στην αύξηση της αποδοτικότητας των
επενδύσεων. Σύμφωνα την ΠΤ, οι επενδύσεις και η διαδικασία μεταρρύθμισης έχασαν τη δυναμική τους στις
παραμονές των εκλογών, αλλά δεν υπήρξε καμία οπισθοχώρηση και τα επιτεύγματα ήταν σταθερά, ωστόσο, το
έλλειμμα του προϋπολογισμού μειώθηκε δραματικά από 5,5% του ΑΕΠ το 2014 σε 1,7% το 2016.
-Κυβερνητικές οφειλές έως 1.3 δισ ΑΛΛ .
Οι οργανισμοί της κεντρικής Κυβέρνησης συνεχίζουν να δημιουργούν καθυστερούμενες οφειλές έναντι
ιδιωτικών εταιρειών που ασχολούνται κυρίως με έργα δημόσιων επενδύσεων. Για τους πρώτους 4 μήνες του
2017, οι δημόσιοι οργανισμοί κατέβαλαν 1,3 δισ. ΑΛΛ καθυστερημένα, με το μεγαλύτερο μέρος του χρέους να
έχει το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών ( 415 εκατ. ΑΛΛ) και το Υπουργείο Αστικής Ανάπτυξης (304 εκατ.
ΑΛΛ), ενώ το Υπουργείο Γεωργίας και το Υπουργείο Ενέργειας ήταν το μόνο που δεν δήλωσε νέα οφειλή κατά
τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Η αλβανική Κυβέρνηση ξεκίνησε την εκκαθάριση καθυστερούμενων οφειλών
για δυο χρόνια μετά την ισχυρή προειδοποίηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ότι η συσσώρευση
καθυστερούμενων οφειλών θα επηρέαζε την οικονομική ανάκαμψη.
-Η Ελλάδα παραμένει ο βασικός επενδύτης στην Αλβανία και με βάση τα στοιχεία του α’ τριμ 2017.
Το απόθεμα των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) για το α΄ τρίμηνο του 2017 ανήλθε σε €5,8 δισ. Σύμφωνα με
επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας (ΤτΑ), η αξία των περιουσιακών στοιχείων των αλλοδαπών στην
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Αλβανία αυξήθηκε κατά €800 εκατ. Οι κλάδοι που προσέλκυσαν περισσότερες ξένες επενδύσεις, σύμφωνα με
την ΤτΑ είναι οι ακόλουθοι: την πρώτη θέση κατέχει ο τομέα επικοινωνίες και πληροφορίας, στον οποίο
περιλαμβάνονται εταιρείες τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής, τηλεφωνικά κέντρα κλπ. Το απόθεμα των άμεσων
ξένων επενδύσεων στον τομέα αυτό κατά το α΄ τρίμηνο του 2017 ανέρχεται σε €1,2 δισ. Ο δεύτερος
σημαντικότερος τομέας για τους ξένους επενδυτές είναι η βιομηχανία αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Ο τομέας
αυτός περιλαμβάνει τις επενδύσεις σε παραχωρήσεις υδροηλεκτρικών σταθμών και τον αγωγό Trans Adriatic
Pipe (TAP). Η ΤτΑ επιβεβαιώνει ότι η βιομηχανία φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας προσέλκυσε κατά
το α΄ τρίμηνο τ.ε. περισσότερες από €1 δισ. ξένες επενδύσεις. Τέλος, ο χρηματοπιστωτικός τομέας κατέχει την
τρίτη θέση, με €952 εκατ. Επί του παρόντος, η Ελλάδα παραμένει ο βασικός εταίρος της αλβανικής οικονομίας.
Η αξία των περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε ελληνικές εταιρείες στην Αλβανία φτάνει σε αξία τα €1,2
δισ., με τους Ολλανδούς επενδυτές να κατέχουν τη δεύτερη θέση και με την αξία των Ολλανδικών επενδύσεών
στην Αλβανία να ανέρχεται σε €870 εκατ.
-Νομισματική πολιτική και χρηματοοικονομικές εξελίξεις στην Αλβανία
Σύμφωνα με την ενδιάμεση έκθεση της Τράπεζας της Αλβανίας για την νομισματική πολιτική που ακολουθείται
στη χώρα, η αλβανική οικονομία συνεχίζει τη θετική πορεία ανάπτυξης. Βάσει των νέων οικονομικών και
χρηματοοικονομικών πληροφοριών που αναλύονται στην έκθεση, η οικονομική δραστηριότητα συνεχίζει την
ανοδική πορεία της, οι μεσοπρόθεσμες πληθωριστικές πιέσεις ευθυγραμμίζονται με τον στόχο, φαίνεται να
επικρατεί ηρεμία στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα επιτόκια και οι όροι χρηματοδότησης είναι συνεπείς με
την προσπάθεια επίτευξης του στόχου. Ως αποτέλεσμα των ως άνω συμπερασμάτων, το Εποπτικό Συμβούλιο
της Τράπεζας της Αλβανίας αποφάσισε ότι η ακολουθητέα νομισματική πολιτική είναι επαρκής για τις
παρούσες συνθήκες και συμφώνησε να διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο στο 1,25%. Επιπλέον, το
Εποπτικό Συμβούλιο αποφάσισε να διατηρήσει τα επιτόκια στις καταθέσεις διάρκειας μίας ημέρας και σε
πιστωτικές διευκολύνσεις μίας ημέρας, αμετάβλητα στο 0,25% και στο 2,25% αντίστοιχα. Σύμφωνα με τις
διαθέσιμες πληροφορίες, το Εποπτικό Συμβούλιο θεωρεί ότι η νομισματική πολιτική θα παραμείνει ευνοϊκή και
ότι η ένταση των νομισματικών κινήτρων δεν θα μειωθεί πριν από το α΄ τρίμηνο του 2018. (Περισσότερες
πληροφορίες δείτε στο ακόλουθο σύνδεσμο στον ιστότοπο του Γραφείου ΟΕΥ στο “agora”:
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/59566 )

3. Ευρωπαϊκή προοπτική
- Πρόγραμμα Οικονομικής Μεταρρύθμισης (ERP) 2018-2020 για την Αλβανία.
Την Παρασκευή 7 Ιουλίου τ.ε. πραγματοποιήθηκε, σε κεντρικό ξενοδοχείο των Τιράνων, η εναρκτήρια
Συνάντηση για το Πρόγραμμα Οικονομικής Μεταρρύθμισης της Αλβανίας (ERP) 2018-2020, στην οποία
συμμετείχαν η Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης, Τουρισμού, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας κα Milva
Ekonomi, εκπρόσωποι της ΕΕ και του ΟΟΣΑ, εταίροι αναπτυξιακής συνεργασίας και δωρητές, εκπρόσωποι
των εδώ διπλωματικών αποστολών και στελέχη των παραγωγικών Υπουργείων και δημοσίων φορέων που
εμπλέκονται στην διαδικασία των μεταρρυθμίσεων. Το ERP είναι ένα ενοποιημένο έγγραφο που
δημιουργήθηκε από διυπουργική ομάδα, την οποία συντόνισε το Α/Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης. Βάσει
του εγγράφου αυτού, η Αλβανία παρακολουθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως προς το πλαίσιο των
οικονομικών μεταρρυθμίσεων που έχουν αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της
χώρας. Το Πρόγραμμα Οικονομικής Μεταρρύθμισης αποτελείται από δύο βασικούς πυλώνες: ο πρώτος αφορά
στο μακροοικονομικό και το δημοσιονομικό πλαίσιο, ενώ ο δεύτερος περιλαμβάνει διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις. Σύμφωνα με την Α/Υπουργό κα. Ekonomi, η δημιουργία του προγράμματος οικονομικής
μεταρρύθμισης είναι πολύ σημαντική, καθώς θα χρησιμεύσει ως πλατφόρμα για την προώθηση της ατζέντας
για την ένταξη της χώρας στην ΕΕ. (Περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο ιστότοπο του Γραφείου ΟΕΥ
της Πρεσβείας Τιράνων: http://agora.mfa.gr/infofiles/170719_ERP%202018-2020%20al.pdf)
-Κέντρο Πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIC) στην Αλβανία, εκπαίδευση για τα δικαιώματα
των γυναικών στην αγορά εργασίας
Το Κέντρο Πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIC) στην Αλβανία, στο πλαίσιο έργου
χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ, διοργανώνει μια σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων σχετικά με τα δικαιώματα
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των γυναικών στην αγορά εργασίας στις πόλεις Τίρανα, Σκόδρα και Αυλώνα, για την αντιμετώπιση της
ανισότητας των φύλων στην αλβανική αγορά εργασίας. Το EUIC στην Σκόδρα πραγματοποίησε σεμινάριο
ενημέρωσης των γυναικών και των κοριτσιών για τα δικαιώματά τους στην αγορά εργασίας, την αλβανική και
ευρωπαϊκή νομοθεσία, τον Κώδικα Εργασίας και τις τεχνικές συνεντεύξεων. Περίπου 40 γυναίκες που
αναζητούν εργασία έλαβαν μέρος στην κατάρτιση που πραγματοποιήθηκε με στόχο την ενημέρωση, την
ευαισθητοποίηση και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των γυναικών που απασχολούνται μέσω της γνώσης των
δικαιωμάτων της αγοράς εργασίας και των κανονισμών ασφαλείας στην εργασία. Μεταξύ πολλών θεμάτων
που συζητήθηκαν, αναφέρθηκαν θέματα όπως το χάσμα ανάμεσα στην αγορά εργασίας και τις δεξιότητες των
γυναικών, την ελάχιστη ηλικία εργασίας σύμφωνα με το αλβανικό δίκαιο, τον ελάχιστο μισθό, το ωράριο
εργασίας και τις ώρες εργασίας, τις κοινωνικές και ασφάλειες υγείας κλπ.. Οι αποκλίσεις μεταξύ των φύλων
που σχετίζονται με την ενεργό συμμετοχή στην αγορά εργασίας μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι 20,9%, με
μεγάλες διαφορές μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Αλβανίας.

4. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
-Συνάντηση Αλβανού Π/Θ κ. Rama με τον Πρόεδρο της Τουρκίας κ. Ergogan
Μερίδα του αλβανικού Τύπου (10.7.2017) αναφέρεται στην ενενήντα λεπτών συνάντηση που είχε ο Αλβανός
Π/Θ κ. Rama με τον Πρόεδρο της Τουρκίας κ. Erdogan, με την ευκαιρία της συμμετοχής του πρώτου στο
Παγκόσμιο Συνέδριο Πετρελαίου, που πραγματοποιείται στην Κων/πολη. Όπως προκύπτει και από σχετικές
αναρτήσεις του Α Π/Θ στα κοινωνικά δίκτυα, μεταξύ των δύο ανδρών συζητήθηκαν κοινά προγράμματα, όπως
η κατασκευή ενός νέου αεροδρομίου στην Αυλώνα και τα σχέδια για τη δημιουργία αλβανικής αεροπορικής
εταιρείας, με την υλικοτεχνική υποστήριξη της Turkish Airlines. Τα δύο αυτά προγράμματα, συζητούνται εδώ
και καιρό στην Αλβανία. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του κ. Rama στην Τουρκία, μετά τις εκλογές της
25ης Ιουνίου. Υπενθυμίζεται ότι πριν τις εκλογές ο κ. Erdogan σε συνέντευξή του σε αλβανικό τ/σ εξέφρασε την
υποστήριξη του προς τον κ. Rama.
-Σύνοδος Τεργέστης: Οι έξι ηγέτες των Βαλκανικών χωρών εγκρίνουν την δημιουργία Περιφερειακής
Οικονομικής Ζώνης
Σύμφωνα με τον αλβανικό τύπο, οι έξι ηγέτες των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, Σερβίας, Αλβανίας,
Μαυροβούνιου, Βόσνιας Ερζεγοβίνης, Κοσόβου και ΠΓΔΜ, ενέκριναν, στην Σύνοδο της Τεργέστης (12/7/2017),
σχέδιο δράσης για τη δημιουργία μιας οικονομικής ζώνης στα Δυτικά Βαλκάνια. Η Κροατία, δεν συμμετέχει στη
Συμφωνία αυτή καθώς είναι μέλος της Ε.Ε. Η δημιουργία της Περιφερειακής Οικονομικής Ζώνης είναι μια
προσπάθεια της Συνόδου για να προετοιμάσει οικονομικά τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων για την ένταξή
τους στην Ε.Ε. Επίσης, κατά την διάρκεια της Συνόδου της Τεργέστης εγκρίθηκε συμφωνία με την οποία η Ε.Ε
θα χορηγήσει € 48 εκατ. στις Βαλκανικές χώρες. Στην συνέχεια, οι ε/φ αναφέρουν ότι, ο Επίτροπος
Διεύρυνσης, κ. Johannes Hahn, τόνισε στην Σύνοδο της Τεργέστης ότι οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων θα
επωφεληθούν περίπου € 1 δισ. στα 10 επόμενα χρόνια.
-Αλβανο-Ιαπωνική Οικονομική Συνεργασία.
Η Α/Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης, Τουρισμού, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, κα. Milva Ekonomi,
φιλοξένησε σε εθιμοτυπική συνάντηση τον πρέσβη της Ιαπωνίας στην Αλβανία κ. Makoto Ito. Η συνάντηση
αφορούσε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ιδίως οικονομικής συνεργασίας και ανάπτυξης του τουρισμού. Η
Α/Υπουργός κα. Ekonomi στην ομιλία της είπε ότι η έναρξη λειτουργίας της Ιαπωνικής Πρεσβείας στα Τίρανα
θα ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία με την Ιαπωνία. Το α/Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης, Τουρισμού,
Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας και η JICA (Japan International Cooperation Agency) έχουν υπογράψει
έγγραφο «Record of Discussion», το οποίο ανοίγει το δρόμο για το νεώτερο έργο της JICA στην Αλβανία για
την οικονομική συμμετοχή οικογενειών / μικρών επιχειρήσεων στην Αλβανία, ένα τετραετές πρόγραμμα (20172021). Η Α/Υπουργός κα. Ekonomi επεσήμανε ότι το πρόσφατα υπογεγραμμένο σχέδιο με την Ιαπωνία για την
οικονομική συμμετοχή των οικογενειών / μικρών επιχειρήσεων στην Αλβανία αποτελεί ένα μεγάλο βήμα προς
την κατεύθυνση της στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών ή των μικρών
επιχειρήσεων στις φτωχές περιοχές της χώρας. Εξέφρασε την πεποίθησή της ότι το σχέδιο αυτό θα λάβει μια
νέα και πολύ ρεαλιστική προσέγγιση για την ανάπτυξη επιχειρήσεων και οικογενειακών επιχειρήσεων στις
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απομακρυσμένες περιοχές χωρίς πρόσβαση στα χρηματοπιστωτικά συστήματα της χώρας. Στη συνάντηση ο
Πρέσβης κ. Ito συνοδευόταν από τον αντιπρόεδρο της Ιαπωνίας κ. Sakaguchi και τον εθνικό συντονιστή της
Ιαπωνικής Υπηρεσίας Διεθνούς Συνεργασίας κ. Sokol Konomi.

5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος
-Η Αλβανία να εφαρμόσει το Σύστημα Διασύνδεσης Ενισχυμένων Γενικών Δεδομένων του ΔΝΤ.
Αποστολή του Τμήματος Στατιστικής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) επισκέφθηκε τα Τίρανα στις
14-20 Απριλίου 2017 για να υποστηρίξει τις α/Αρχές στην εφαρμογή του Συστήματος Διάδοσης Ενισχυμένων
Γενικών Δεδομένων (e-GDDS) 1, το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Εκτελεστικής Επιτροπής τον Μάιο
2015. Η αποστολή υποστήριξε την ανάπτυξη μιας Εθνικής Σελίδας Περίληψης Δεδομένων (NSDP), η οποία θα
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του INSTAT, χρησιμοποιώντας το Statistical Data and Metadata Exchange (SDMX).
Η σελίδα στοχεύει να χρησιμεύσει ως μονοσήμαντο όχημα δημοσίευσης για βασικά μακροοικονομικά
δεδομένα. Η δημοσίευση ουσιαστικών μακροοικονομικών δεδομένων μέσω της νέας NSDP θα παράσχει στους
εθνικούς φορείς χάραξης πολιτικής και στους εγχώριους και διεθνείς ενδιαφερόμενους φορείς,
συμπεριλαμβανομένων των επενδυτών και των οργανισμών αξιολόγησης, εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες
που το εκτελεστικό συμβούλιο του ΔΝΤ χαρακτήρισε ως κρίσιμες για την παρακολούθηση των οικονομικών
συνθηκών και πολιτικών. Κάνοντας αυτές τις πληροφορίες εύκολα προσβάσιμες, τόσο σε μορφές που είναι
αναγνώσιμες από τον άνθρωπο, όσο και σε μηχανές αναζήτησης και σύμφωνα με ένα Ημερολόγιο
Προετοιμασίας Εκδόσεων, θα επιτρέψει σε όλους τους χρήστες να έχουν ταυτόχρονη πρόσβαση σε έγκαιρα
δεδομένα και να προσφέρουν μεγαλύτερη διαφάνεια δεδομένων. Η NSDP θα δώσει στους χρήστες πρόσβαση
στις πλήρεις πληροφορίες για τις κατηγορίες δεδομένων του e-GDDS της Αλβανίας έως τις 20 Ιουνίου 2017.
-Η Αλβανία ξεκινά τη διαδικασία Vetting για τα περιουσιακά στοιχεία δικαστών, εισαγγελέων.
Η Αλβανία ξεκίνησε τη διαδικασία του Vetting, η οποία προβλέπει την εξέταση περιουσιακών στοιχείων
περίπου 800 δικαστών και εισαγγελέων και του «πόθεν έσχες» για να εξακριβωθεί εάν δικαιολογείται ο
πλούτος τους. Η εφαρμογή του νόμου Vetting, μέρος της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος που
θεωρείται βασική μεταρρύθμιση για την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έλαβε το πράσινο φως
λίγες μέρες πριν από τις εκλογές της 25ης Ιουνίου τ.ε, όταν και τα δύο πολιτικά στρατόπεδα αποφάσισαν να
συγκροτήσουν τους φορείς ελέγχου για την εν λόγω διαδικασία. Τα θεσμικά όργανα της κρατικής διοίκησης
έχουν αρχίσει να εργάζονται για τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων των υπαλλήλων της δικαιοσύνης, για
την επαλήθευση των δηλώσεών τους σχετικά με καταχωρημένα ακίνητα και τραπεζικές καταθέσεις. Σύμφωνα
με τα τοπικά ΜΜΕ εξετάζονται 13 μέλη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εισαγγελέων και το Ανώτατο Συμβούλιο
Δικαστών (HCJ) και 775 δικαστές και εισαγγελείς που εργάζονται σε όλα τα επίπεδα του δικαστικού
συστήματος. Σημειώνεται ότι το Αλβανικό Κοινοβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τη μεταρρύθμιση του δικαστικού
συστήματος τον Ιούλιο 2016, για να εξασφαλίσει ότι οι δικαστές και οι εισαγγελείς είναι ανεξάρτητοι από την
πολιτική και για την εξάλειψη του φαινομένου της δωροδοκίας.
40% περίπου η αύξηση της τιμής του πόσιμου νερού στα Τίρανα.
Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών διαδήλωσαν μπροστά από το Δήμο Τιράνων, σε ένδειξη διαμαρτυρίας
για τα σχέδια του Δημάρχου να αυξήσει 40% περίπου, την τιμή του πόσιμου νερού στα Τίρανα. Ο Δήμαρχος
από πλευράς του, δικαιολογεί αυτή την αύξηση, δηλώνοντας ότι τα έσοδα αυτά, θα επιτρέψουν την πόλη, να
εξασφαλίσει, μετά από 5 χρόνια, νερό για όλο το 24ωρο (σ.σ: Σήμερα τα Τίρανα εφοδιάζονται με νερό με
ωράριο, τρεις φορές την ημέρα).

1

Ιστορικό: Το e-GDDS δημιουργήθηκε από το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ τον Μάιο 2015 για να υποστηρίξει τη
βελτίωση της διαφάνειας των δεδομένων, να ενθαρρύνει τη στατιστική ανάπτυξη και να συμβάλει στη δημιουργία
συνεργειών μεταξύ της διάδοσης και του ελέγχου των δεδομένων. Το e-GDDS αντικαθιστά το GDDS, το οποίο ιδρύθηκε το
1997. Ένας σύνδεσμος με την NSDP της χώρας θα είναι διαθέσιμος στο Δελτίο Προτύπων Διάδοσης (DSBB) του ΔΝΤ έως
τις 20 Ιουνίου 2017: στη διεύθυνση http://dsbb.imf.org.
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6. Εκδηλώσεις και εκθέσεις στην Αλβανία
-Εκδήλωση της Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων στην Αλβανία (ΕΕΕΑ).
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η καλοκαιρινή εκδήλωση δικτύωσης, που διοργάνωσε στο ξενοδοχείο Sheraton
Tirana (28.6.2017), η Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων στην Αλβανία (ΕΕΕΑ), σε συνεργασία με το Γραφείο
ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Αλβανία. Σκοπός της βραδιάς ήταν η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των
επισκεπτών, καθώς και η προώθηση συνεργασίας και ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των μελών της ελληνικής
επιχειρηματικής κοινότητας στην Αλβανία, σε μια φιλική και χαλαρή ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση τίμησαν με
την παρουσία τους η Πρέσβης της Ελλάδος στην Αλβανία κα Ελένη Σουρανή και πολλοί εκπρόσωποι μεγάλων
ελληνικών, αλλοδαπών και αλβανικών επιχειρήσεων και επιχειρηματικών φορέων. Η Ένωση Ελληνικών
Επιχειρήσεων στην Αλβανία αντιπροσωπεύει 27 τακτικά και έκτακτα μέλη. Οι δραστηριότητες των μελών της
ΕΕΕΑ επεκτείνονται σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς της αλβανικής οικονομίας, όπως ο τραπεζικός
τομέας, οι τηλεπικοινωνίες, η βιομηχανία, η υγεία, η ενέργεια, οι κατασκευές, η εκπαίδευση, οι υπηρεσίες, το
εμπόριο κλπ. Οι ελληνικές επιχειρήσεις συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη της αλβανικής οικονομίας, στα
φορολογικά έσοδα, στην απασχόληση με την παροχή περισσότερων από 10.000 θέσεων, στη μεταφορά
τεχνογνωσίας, την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού και την ευημερία των πολιτών μέσω προγραμμάτων
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
-Διοργάνωση επιχειρηματικού φόρουμ «Tirana Business Matching», Τίρανα, 28-29 Σεπτεμβρίου 2017
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Τιράνων διοργανώνει επιχειρηματική εκδήλωση Β2Β, με τίτλο
«Tirana Business Matching», η οποία θα λάβει χώρα στις 28-29 Σεπτεμβρίου τ.ε. στο Pallati I Kongreseve, στα
Τίρανα. Τα κύρια θέματα του εν λόγω επιχειρηματικού φόρουμ θα είναι τα ακόλουθα: Υποδομές, Τουρισμός,
Γεωργία & Αγρο–Βιομηχανία, Καινοτομία & Τεχνολογία, Ενέργεια και Χρηματοοικονομικές αγορές. Στην εν
λόγω εκδήλωση έχουν δηλώσει συμμετοχή επιχειρηματίες από διάφορες χώρες όπως, Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα, Ιταλία, Αυστρία, Τουρκία, Κροατία, Κόσσοβο, FYROM κλπ. Για περισσότερες πληροφορίες
παρακαλούμε επισκεφτείτε το ακόλουθο ιστότοπο: https://www.b2match.eu/tiranabusinessmatching2017
-«24η Διεθνής έκθεσης Τιράνων», 23-26 Νοεμβρίου, 2017»
Για 24η χρονιά η Klik Ekspo Group διοργανώνει τη Διεθνή Έκθεση Τιράνων (24th Tirana International Fair), η
οποία θα λάβει χώρα στην πρωτεύουσα της Αλβανίας, στις 23 - 26 Νοεμβρίου 2017 στο «Palace of Congress».
Επισημαίνεται ότι, υπάρχουν ειδικές τιμές για τις επιχειρήσεις οι οποίες θα εκδηλώσουν, εγκαίρως, ενδιαφέρον
συμμετοχής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε και με την διοργανώτρια εταιρεία ως
ακολούθως: Klik Ekspo Group - Δ/νση: Rr. Donika Kastrioti, Nd.14, Kt. 10, Suite 27, Tirana 1001 – Albania,
τηλ.: +355 4 2274209; 2274210; 2274212, κιν.: +355 (0) 69 22 0 22 64, e-mail: secretary@klikekspogroup.com;
e-mail:
ana.kajana@tiranainternationalfair.com;
Web:
www.klikekspogroup.com,
Web:
www.albanianmilitaryexhibition.com.
Η Προϊσταμένη

Παγώνα Λάρδα
Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄
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