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1.Επιχειρηµατική δραστηριότητα 
 

1.1 Ενέργεια και Ορυκτά 

 
Ισοζύγιο ηλεκτρικής ενέργειας, 2013 
Σύµφωνα µε την INSTAT, η ενέργεια από όλες τις πηγές, κατά το 2013, αυξήθηκε κατά 16,7%, σε σχέση 
µε το 2012. Η παραχθείσα και εισαγόµενη ηλεκτρική ενέργεια ανήλθε σε 9.310 GWh. Η εγχώρια 
παραγωγή καταλαµβάνει το 75,1% της συνολικής ποσότητας, σηµειώνοντας αύξηση 47,2%. Η 
συνολική παραχθείσα ενέργεια ανήλθε σε 6.987 GWh, έναντι 4.745 GWh το 2012. Η παραγωγή από τα 
Υ/Η εργοστάσια αυξήθηκε κατά 44,3% σε σχέση µε το 2012 και αντιπροσωπεύει το 83,6% της 
συνολικής εγχώριας παραγωγής. Η παραγωγή από ιδιωτικά εργοστάσια και παραχωρήσεις 
καταλαµβάνει το 16,4%, σηµειώνοντας αύξηση 64,5%. Οι εισαγωγές (συµπεριλαµβανοµένων των 
ανταλλαγών), 2.323 GWh, µειωθήκαν κατά 28,1% σε σχέση µε το 2012. Οι εξαγωγές 
(συµπεριλαµβανοµένων των ανταλλαγών), 1.425 GWh, αφορούν στο 15,3% της καταναλωθείσας 
ηλεκτρικής ενέργειας. Οι απώλειες δικτύου, 3.306 GWh, αυξήθηκαν κατά 1,7% και αντιπροσωπεύουν το 
35,5% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας για τελική χρήση. Το 96,7% των απωλειών αφορούν σε 
απώλειες του συστήµατος διανοµής, οι οποίες αυξήθηκαν 3,8%. Η κατανάλωση των οικιακών χρηστών 
αυξήθηκε κατά 4,2%. 
 
Αναθεώρηση των τιµών ενέργειας 
Η Αλβανική Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (REE) θ’ αναλύσει το τιµολόγιο ενέργειας για τις επιχειρήσεις 
και τα νοικοκυριά. Υπό σκέψη βρίσκεται η ενοποίηση του τιµολογίου για όλους τους καταναλωτές, 
δηλαδή να αφαιρεθεί το όριο των 300 KW / µήνα και ο λογαριασµός να υπολογίζεται βάσει µιας ενιαίας 
τιµής. Σύµφωνα µε την REE, οι 750 από τις 900 χιλιάδες καταναλωτές καταναλώνουν λιγότερα από 300 
KW/µήνα. Η τελευταία αύξηση τιµών πραγµατοποιήθηκε το 2009. Η αναθεώρηση των τιµών αναµένεται 
το β΄ εξάµηνο του 2014 ή και αργότερα. 
 
Κατακύρωση άδειας εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας στην τοπική εταιρεία Spahiu-Gjanc 
Σύµφωνα µε ανακοίνωση της Α/Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας, κατακυρώθηκε άδεια εµπορίας ηλ. 
ενέργειας στην εταιρεία Spahiu-Gjanc. Η άδεια είναι 20ετούς διάρκειας. Η εταιρεία Spahiu-Gjanc 
λειτουργεί µε παραχώρηση Υ/Η εργοστάσιο 3MW, κοντά στην Κορυτσά. 
 
Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από την KESH 
Σε διαγωνισµό προέβη η KESH, µε προθεσµία υποβολής την 02.04.2014, προκειµένου προµηθευτεί 
ηλεκτρική ενέργεια για τον µήνα Απρίλιο τ.έ., ύψους 84.840 MWh. Η απόφαση λήφθηκε µε στόχο τη 
διατήρηση των αποθεµάτων του ποταµού Drin, καθώς, ήδη, το ύψος του ύδατος στη λίµνη Fierza έχει 
µειωθεί στα 274,5 µέτρα, σε αντιδιαστολή µε τα 291,26 µέτρα της ίδιας περιόδου του 2013. 
 
Μνηµόνιο Συνεργασίας ανάµεσα στην Αλβανία και το Κόσσοβο στον ενεργειακό τοµέα  
Στις 29.03.2014, υπεγράφη Μνηµόνιο Συνεργασίας ανάµεσα στην Αλβανία και το Κόσσοβο στον 
ενεργειακό τοµέα. Το µνηµόνιο θα ολοκληρωθεί µε την υλοποίηση της κατασκευής της γραµµής 
µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τάσης 400 kV, Αλβανίας – Κοσσόβου, η οποία και αποτελεί 
σηµαντική συνιστώσα της κοινής αγοράς ενέργειας των δύο χωρών.  
 

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 
ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 

 
Επισκόπηση οικονοµικών ειδήσεων από τον αλβανικό τύπο 

 
Πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα 

Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων 
 Σύνταξη -Επιµέλεια: Φανή Πανταζή, Γραµµατέας ΟΕΥ Β’ 
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Μέτρα για τους καταναλωτές που δεν πληρώνουν τον λογαριασµό για την ηλεκτρική ενέργεια 
Υπό συζήτηση βρίσκονται τα µέτρα για την αποτροπή της µη πληρωµής των λογαριασµών για την 
ηλεκτρική ενέργεια, τα οποία ενδέχεται να αφορούν στη µη δυνατότητα πώλησης του ακινήτου, καθώς 
και σε µέτρα εις βάρος του ιδιοκτήτη ακινήτου µε οφειλές όπως π.χ. µη δυνατότητα καταχώρησης 
οχήµατος ή και αναθεώρησης της άδειας οδήγησής του. 
 
Εξόφληση λογαριασµών ηλεκτρικής ενέργειας από τους δηµοσίους οργανισµούς 
Σε φάση αναγνώρισης και επαλήθευσης των οφειλών προς την CEZ βρίσκονται οι οργανισµοί που 
χρηµατοδοτούνται ή επιδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισµό, προκειµένου να εξοφλήσουν τις 
υποχρεώσεις τους έως τον Απρίλιο 2014, µέσω ειδικού µηχανισµού. Οι οφειλές εκτιµώνται στα 10 δισ. 
Λεκ (περίπου 71,4 εκ. €), µε την Albpetrol να κατέχει το 10% των συνολικών οφειλών. 
 
Συνέχιση γεωτρήσεων από την Petromanas 
Η γεώτρηση στην πηγή Molisht 1 φθάνει σε βάθος 3.270 m και θα συνεχισθεί έως τα 5.500 m. Βάσει 
των θετικών ερευνών στο Shpirag 2 και τα αποτελέσµατα των σεισµικών δοκιµών στα Blocks 2-3, τα 
επόµενα στάδια περιλαµβάνουν τη διεξαγωγή επικαιροποιηµένης έκθεσης από ανεξάρτητο τρίτο µέρος 
κατά το β΄ τρίµηνο του 2014 και ολοκλήρωση των γεωτρήσεων και των δοκιµών στο Molisht 1 κατά το γ΄ 
τρίµηνο του 2014. Όσον αφορά στα Blocks D-E, η εταιρεία έχει ζητήσει η 3η περίοδος ερευνών να έχει 
διάρκεια 2 ετών. Σηµειώνεται ότι τα Blocks D-E βρίσκονται στα βόρεια των Blocks 2-3 και εκτός της 
παρούσας περιοχής παραγωγής της χώρας. 
 
Κατάπτωση µέρους της εγγυητικής καλής εκτέλεσης της  Petromanas  
Σύµφωνα µε την καναδική εταιρεία Petromanas Energy, η Αλβανική Αρχή Φυσικών Πόρων προτίθεται 
να ζητήσει την κατάπτωση 5,4 εκ.$ (3,9 εκ. €) από την εγγυητική καλής εκτέλεσης της εταιρείας για τα 
Blocks D-E, συνολικού ύψους 6 εκ. $, ως αποζηµίωση για την µη εκπλήρωση των οικονοµικών της 
υποχρεώσεων στην β΄ περίοδο έρευνας. Οι καθυστερήσεις οφείλονται, σύµφωνα µε την εταιρεία, στην 
καθυστέρηση έκδοσης της άδειας κατασκευής και εν συνεχεία της έγκρισης παράτασης του 
συµβολαίου από την Α/κυβέρνηση. 
 
Αυστηρά πρόστιµα για τα Υ/Η εργοστάσια χωρίς περιβαλλοντολογική άδεια 
Οµάδα εργασίας σύστησε ο Α/Υπ. Περιβάλλοντος, προκειµένου εντοπισθούν τα Υ/Η εργοστάσια που 
δεν διαθέτουν περιβαλλοντολογική άδεια. Εκτιµάται ότι 450 εργοστάσια έχουν άδεια από το Υπουργείο 
Ενέργειας και Βιοµηχανίας, αλλά µόνο 180 διαθέτουν περιβαλλοντολογική άδεια. Για τους παραβάτες 
θα προταθούν πρόστιµα έως και 2 εκ. Λεκ (14 χιλ. €), αναστολή λειτουργίας ή και ανάκληση της άδειας.  
 
∆ιαδικασίες ανάκλησης 121 αδειών εξόρυξης χρωµίου 
Μετά από ελέγχους στις εταιρείες εξόρυξης χρωµίου, ο Α/Υπ. Ενέργειας και Βιοµηχανίας αποφάσισε 
την εκκίνηση της διαδικασίας ανάκλησης 121 αδειών, ήτοι του 16% του συνολικού αριθµού αδειών. Οι 
λόγοι των ανακλήσεων έγκεινται στα εξής: µη ανανέωση άδειας, µη αποκατάσταση περιβάλλοντος, µη 
καταβολή απαραίτητων εγγυήσεων για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, εξόρυξη σε 
προστατευµένες περιοχές. Εκτός των ανακλήσεων, επιβλήθηκαν, ακόµη, πρόστιµα σε άλλες εταιρείες. 
Οι έλεγχοι θα συνεχισθούν και στα ορυχεία χαλκού και πίσσας. 
 

1.2 Κλάδος κατασκευών 

 
Έκπτωση για εφάπαξ πληρωµή του κόστους νοµιµοποίησης αυθαιρέτων 
Σύµφωνα µε το νέο νόµο για τη νοµιµοποίηση αυθαιρέτων, η διαδικασία για τη νοµιµοποίηση θα είναι 
ατελώς, αλλά οι πολίτες υποχρεούνται να πληρώσουν πρόστιµα που σχετίζονται µε α) τις υποδοµές και 
β) τη γη (αναµένεται το σχετικό τιµολόγιο ανά περιοχή). Περιλαµβάνονται, ακόµη, κίνητρα για την 
εφάπαξ πληρωµή των απαραίτητων ποσών. Έτσι, όποιος αποπληρώσει εφάπαξ το ποσό που του 
αναλογεί, θα επωφεληθεί έκπτωσης 20%. Η αποπληρωµή θα µπορεί να καταβληθεί και σε δόσεις, άνευ 
εκπτώσεως. Ποσό 10% της αξίας του προστίµου θα παρακρατείται ως υποθήκη, για µία περίοδο 2 
ετών, ώστε να βεβαιωθεί ότι εξοφλούνται οι οφειλές για την ηλεκτροδότηση του ακινήτου.  
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∆ιοργάνωση 3ης ∆ιεθνούς Έκθεσης CONSTRUCTIONS ALBANIA (Τίρανα, 28-30 Μαρτίου 2014) 
Η ελληνική εταιρεία «NEW GENESIS» διοργάνωσε στα Τίρανα, στις 28-30 Μαρτίου 2014, την 3η 
∆ιεθνή Έκθεση CONSTRUCTIONS ALBANIA, µε τη συµµετοχή επιχειρήσεων από την Αλβανία, την 
Ελλάδα, την Ιταλία, το Κόσσοβο, το Μαυροβούνιο, τη Ρουµανία, την Τουρκία και την ΠΓ∆Μ. Από την 
Ελλάδα, συµµετείχαν περί τις 18 εταιρείες και το Επιµελητήριο Κοζάνης, µε 10 τοπικές επιχειρήσεις. 
Περισσότερα στο http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=39567 

 
Εξόφληση των οφειλών της κυβέρνησης για 11 εργολάβους δηµοσίων έργων 
Η Αλβανική Αρχή Οδών (ARA) έχει συντάξει κατάλογο µε τα ανεξόφλητα τιµολόγια για τις εκτελεσθείσες 
εργασίες και απαλλοτριώσεις στο πλαίσιο της υλοποίησης δηµοσίων έργων της αρµοδιότητάς της. Στον 
κατάλογο περιλαµβάνονται 23 τιµολόγια, έως 31.12.2013, από 11 εταιρείες, συνολικού ποσού περίπου 
1 δισ. Λεκ  (7 εκ. €). Οι αποζηµιώσεις για τις απαλλοτριώσεις αναµένεται να ικανοποιηθούν πρώτα. 
 
Προσφορά από την Εθνική Αρχή Στέγασης για αγορά απούλητων διαµερισµάτων 
Η Εθνική Αρχή Στέγασης ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αγοράσει απούλητα διαµερίσµατα, προς 
33.000 -35.000 Λεκ/m2 (235-250 €/ m2), προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες των αστέγων. Η Ένωση 
Κατασκευαστών, όµως, θεωρεί ότι η τιµή της προσφοράς είναι χαµηλή, καθώς η εµπορική τιµή 
ανέρχεται στα 390 €/ m2. Τα απούλητα διαµερίσµατα εκτιµώνται σε άνω των 12.000 σε όλη την χώρα, 
περίπου 5.000 στην Αυλώνα, 2.500 στους Αγ. Σαράντα, 4.500 στο ∆υρράχιο και 300 στην Κορυτσά. 
 

1.3 Τοµέας τηλεπικοινωνιών 

 
Μείωση τελών τερµατισµού κλήσης από 1η Απριλίου 2014 
Σύµφωνα µε απόφαση της Αλβανικής Αρχής Ηλεκτρονικών και Ταχυδροµικών Επικοινωνιών, ανοίγει ο 
δρόµος για τη σταδιακή µείωση των τελών στη χονδρική αγορά τερµατισµού κλήσεων που χρεώνουν οι 
τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι. Η µείωση θα πραγµατοποιηθεί σε 3 στάδια: από 1η Απριλίου 2014, 
µείωση της τάξης 12-42%, από 1η Απριλίου 2015, µείωση 42-55% και από 1η Ιανουαρίου 2016, µείωση 
68-83%. 
 

1.4 Τραπεζικός & Ασφαλιστικός Τοµέας 

 
Τροποποίηση του τραπεζικού κανονισµού ως προς τα «χαµένα» δάνεια 
Η Τράπεζα της Αλβανίας προχώρησε σε τροποποίηση του κανονισµού «Περί διαχείρισης πιστωτικού 
κινδύνου από τις τράπεζες και τα υποκαταστήµατα ξένων τραπεζών». Ο νέος κανονισµός καθιστά 
υποχρεωτική την κατηγοριοποίηση των δανείων (σε κανονικά, επισφαλή κ.ο.κ.) από τις τράπεζες σε 
µηνιαία βάση (και όχι τριµηνιαία που ίσχυε). Επίσης, διευρύνονται οι προϋποθέσεις για τον 
χαρακτηρισµό ενός δανείου ως «χαµένο» και εισάγεται η υποχρέωση εκκαθάρισης των «χαµένων» 
δανείων από τους ισολογισµούς των τραπεζών εντός τριετίας από τον χαρακτηρισµό τους ως 
«χαµένα». Σηµειώνεται όµως, ότι η διαγραφή τους από τους ισολογισµούς δεν συνεπάγεται την 
απαλλαγή του δανειολήπτη από την υποχρέωση αποπληρωµής του δανείου. 
 
Μείωση τραπεζικών καταθέσεων τον Ιανουάριο 2014 
Σύµφωνα µε την Τράπεζα της Αλβανίας, το σύνολο των καταθέσεων στο τέλος Ιανουαρίου 2014 ανήλθε 
σε 950 δισ. Λεκ (περίπου 6,8 δισ. €), σηµειώνοντας µείωση 0,01% σε σχέση µε τον ∆εκέµβριο 2013. Οι 
καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 2,1% το 2013, καταγράφοντας την χαµηλότερη αύξηση της τελευταίας 
δεκαετίας. 
 
Αύξηση των δανείων για την γεωργική δραστηριότητα κατά το 2013 
Σύµφωνα µε την Τράπεζα της Αλβανίας, η γεωργία αποτέλεσε, το 2013, ένας από τους τοµείς όπου τα 
δάνεια αυξηθήκαν και µάλιστα κατά 7% σε σχέση µε το 2012. Η βαρύτητά του όµως στο σύνολο των 
δανείων παραµένει χαµηλή, της τάξεως του 2%. 
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Υποχρέωση τραπεζών για αναφορά ύποπτων περιπτώσεων ξεπλύµατος µαύρου χρήµατος 
Η Τράπεζα της Αλβανίας εξέδωσε οδηγία, σύµφωνα µε την οποία όλες οι second-tier τράπεζες 
υποχρεούνται να αναφέρουν όλα τα ύποπτα περιστατικά ξεπλύµατος µαύρου χρήµατος. 
 
Σταθερό το βασικό επιτόκιο από την Τράπεζα της Αλβανίας 
Το Εποπτικό Συµβούλιο της Τράπεζας της Αλβανίας αποφάσισε, στη συνεδρίαση της 27.03.2014, να 
διατηρήσει σταθερό το επιτόκιο των συµφωνιών πώλησης και επαναγοράς (REPO και reverse REPO) 
στο 2,75%. 
 

1.5 Τοµέας Υγείας  

 
Περίπου 55 νέα φάρµακα στη λίστα φαρµάκων που χορηγούνται χωρίς συµµετοχή  
Στις 12.03.2014, παρουσιάστηκε από τον Α/Υπ.Υγείας. κ. Beqaj, η νέα λίστα φαρµάκων που 
χορηγούνται στους ασθενείς χωρίς ιδία συµµετοχή. Η λίστα περιλαµβάνει 55 νέα φάρµακα, µεταξύ 
άλλων, φάρµακα για νευρολογικές ασθένειες και τον καρκίνο. Περιλαµβάνει, ακόµη, φάρµακα για τους 
εξαρτηµένους από το αλκοόλ, τις έγκυες στους 3 τελευταίους µήνες της εγκυµοσύνης τους και την 
πρόληψη των θροµβώσεων. 
 
Πρόγραµµα για την απασχόληση των ΑΜΕΑ 
Το Αλβανικό Ίδρυµα για τα ∆ικαιώµατα των Ανθρώπων µε Αναπηρία (SHDPAK), υλοποιεί, µε την 
υποστήριξη της USAID, το πρόγραµµα «Οικονοµική ενίσχυση των ατόµων µε αναπηρία µέσω της 
απασχόλησης». Στο πλαίσιο του προγράµµατος, 311 νέοι µε αναπηρία έχουν παρακολουθήσει τον 
κύκλο καθοδήγησης εργασίας και σε 60 εξ’ αυτών έχουν προσφερθεί ευκαιρίες απασχόλησης. Στο 
Νοσοκοµείο ΥΓΕΙΑ των Τιράνων απασχολούνται 4 άτοµα µε αναπηρία, τα οποία και επιλέχθηκαν ως 
επιτυχή παραδείγµατα και αποτέλεσαν θέµα ειδικής εκδήλωσης που πραγµατοποιήθηκε στο ΥΓΕΙΑ, 
στις 27.03.2014, για την προώθηση του προγράµµατος. 
 
Σύγχρονο βιοχηµικό εργαστήριο στο δηµόσιο Μαιευτήριο «Queen Geraldine» 
Με χρηµατοδότηση από την τουρκική ΤΙΚΑ, εκσυγχρονίστηκε το βιοχηµικό εργαστήριο στο δηµόσιο 
µαιευτήριο “Queen Geraldine”, µε 6 νέα µηχανήµατα που επιτρέπουν τη διενέργεια εξετάσεων σε 
εγκύους, τα οποία πραγµατοποιούνταν, έως τώρα, µόνο στον ιδιωτικό τοµέα. 
 
∆ωρεάν εξετάσεις προληπτικής ιατρικής για πολίτες 40-65 ετών 
∆ωρεάν ιατρικές εξετάσεις θα µπορούν να πραγµατοποιήσουν περίπου 880.000 πολίτες, ηλικίας 40-65 
ετών, σε 421 ιατρικά κέντρα στην χώρα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Α/Υπ. Υγείας για την 
προώθηση της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης. 
 
9,3% των νεογέννητων είναι πρόωρα 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του µαιευτηρίου «Koco Gliozheni», περίπου το 9,3% των νεογέννητων, κατά το 
2013, ήταν πρόωρα. Παρόλα αυτά η παιδική θνησιµότητα έχει µειωθεί σε 5 ανά 1000. 
 
Υψηλή ατµοσφαιρική ρύπανση σε Τίρανα και Ελµπασάν 
Σύµφωνα µε στοιχεία του Ινστιτούτου ∆ηµόσιας Υγείας, τα Τίρανα και το Ελµπασάν είναι οι δύο πόλεις 
στην Αλβανία µε την µεγαλύτερη ατµοσφαιρική ρύπανση. Αυτή οφείλεται, κυρίως, στη βιοµηχανία και 
στα οχήµατα. 

1.6 Τοµέας Μεταφορών 

 
Νέες επενδύσεις στον τερµατικό σταθµό εµπορευµατοκιβωτίων ∆υρραχίου 
Σύµφωνα µε την εταιρεία διαχείρισης, µέσα στο 2014, προγραµµατίζεται η κατασκευή κτιρίου διοίκησης 
και η εγκατάσταση ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος διαχείρισης. Επίσης, θα συνεχισθούν 
οι επενδύσεις σε εξοπλισµό, µε την εγκατάσταση 5 ρυµουλκών. 
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Απολογισµός διαχείρισης τερµατικού σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων ∆υρραχίου 
Σύµφωνα µε την εταιρεία διαχείρισης DCT SH.A., από 7.2.2013 που ανέλαβε τη διοίκηση έως και 
7.2.2014, ο σταθµός έχει χειριστεί 109.617 TEUs, υπερβαίνοντας τις εκτιµήσεις. Κατά το 2013, 
χειρίσθηκαν 30% περισσότερα TEUs απ’ ότι το 2012. Ο χρόνος παραµονής στο λιµάνι, προκειµένου το 
πλοίο να φορτωθεί/εκφορτωθεί µειώθηκε από 2-3 µέρες σε 1, εµφανίζοντας καλύτερες επιδόσεις από το 
λιµάνι του Bar και συγκρίσιµες µε το λιµάνι Rijeka στην Κροατία. Οι υποδοχές για τα ψυγεία αυξήθηκαν 
κατά 150%, ενώ οι συνολικές επενδύσεις σε εξοπλισµό και µηχανήµατα ανήλθαν σε 5 εκ. €. 
 
Μείωση επιβατών ferry boats στο λιµάνι ∆υρραχίου, Ιανουάριος 2014   
Σύµφωνα µε στοιχεία της λιµενικής αρχής, οι επιβάτες των ferry boats, τον Ιανουάριο 2014, ανήλθαν σε 
51.228, καταγράφοντας µείωση 4% σε σχέση µε τον Ιανουάριο 2013. 
 
Προβλήµατα στην υλοποίηση της νέα λεωφόρου των Τιράνων 
Μετά την απόφαση της Εθνικής Επιθεώρησης Αστικών Υποδοµών να σταµατήσει τις εργασίες 
κατασκευής της νέας λεωφόρου των Τιράνων, το ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο αποφάσισε τη συνέχιση των 
εργασιών. Παρόλα αυτά, ο Αντιδήµαρχος Τιράνων, κ. Bozdo συνεχίζει να κατηγορεί την Εθνική 
Επιθεώρηση Αστικών Υποδοµών ότι παρεµποδίζει την κατασκευή, παρόλο που υπάρχει αντίθετη 
δικαστική απόφαση. 
 
Αποµάκρυνση παρανόµων κατασκευών/ αντικειµένων επί των εθνικών οδών 
Εντός Απριλίου, αναµένεται να ξεκινήσει η αποµάκρυνση παρανόµων αντικειµένων και κατασκευών επί 
των εθνικών οδών. Σύµφωνα µε την Αλβανική Αρχή Οδών, περίπου 3500 αντικείµενα έχουν 
αναγνωρισθεί ως παράνοµα και το 30% αφορούν βενζινάδικα. Σήµερα, λειτουργούν 1000 βενζινάδικα 
για 3.700 km δρόµων και µόνο το 10% αυτών διαθέτουν σχετική άδεια. 
 
∆ηµοπρασίες κατασχεµένων αυτοκινήτων 
Σύντοµα, η Γενική ∆ιεύθυνση Κρατικού Αποθέµατος Υλικού θα ξεκινήσει δηµοπρασίες για τα 
κατασχεµένα αυτοκίνητα, τα οποία όµως πληρούν τις προϋποθέσεις κυκλοφορίας. Η τιµή εκκίνησης θα 
είναι το 50% της αξίας των τελωνειακών δασµών τους. Σε περίπτωση που οι δηµοπρασίες βαίνουν 
άκαρπες 3 φορές, τα οχήµατα θα πωλούνται για καταστροφή. 
 

1.7 Τοµέας Τροφίµων και Γεωργίας 

 
«DISCOVER GREEK TASTE IN CARREFOUR» (1-13 Απριλίου και 8-20 Απριλίου 2014) 
Στο πλαίσιο δράσεως του Γραφείου ΟΕΥ, διοργανώθηκε, σε συνεργασία µε το Carrefour του Οµίλου 
Μαρινόπουλος, στις 2.4.2014, έκθεση ελληνικών τροφίµων στο ξενοδοχείο Sheraton των Τιράνων, η 
οποία εγκαινίασε την ειδική περίοδο προβολής και παρουσίασης ελληνικών τροφίµων που ξεκίνησε  
από 1 έως 13 Απριλίου τ.έ. στα δυο hypermarkets του Carrefour, εντός των εµπορικών κέντρων TEG 
και QTU στα Τίρανα, και θα συνεχιστεί από 8 έως 20 Απριλίου τ.έ. στα υπόλοιπα 17 καταστήµατα της 
αλυσίδας σε ολόκληρη την Αλβανία.  
Περισσότερα http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=39599 
 
Προθεσµία 02.05.2015: Υποβολή αιτήσεων για το IPARD-like 2013-2015  
Οι γεωργοί και οι µεταποιητές αγροτικών προϊόντων έχουν προθεσµία έως 2 Μαΐου 2014, προκειµένου 
να υποβάλουν αίτηση για την υπαγωγή τους στο πρόγραµµα της ΕΕ IPARD-Like. Περισσότερες 
πληροφορίες στις ιστοσελίδες www.azhbr.gov.al και http://ipard-like.al/?lang=en . 
 
Επιθεωρήσεις εθνικής εµβέλειας σε παραγωγούς αγροτικών προϊόντων 
Ο Α/Υπ. Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και ∆ιαχείρισης Υδάτων, κ. E. Panariti, έδωσε εντολή στην 
Εθνική Αρχή Τροφίµων να επιθεωρήσει όλες τις αποθήκες, θερµοκήπια και µεγάλα αγροκτήµατα της 
χώρας, λαµβάνοντας δείγµατα από τα φρέσκα αγροτικά προϊόντα, τα οποία θα σταλούν στο Ινστιτούτο 
Κτηνιατρικής Ασφάλειας και Ασφάλειας Τροφίµων για έλεγχο χρήσης φυτορµονών, εντοµοκτόνων και 
ζιζανιοκτόνων, βαρεών µετάλλων, καθώς και γενετικά τροποποιηµένου πολλαπλασιαστικού υλικού. 
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Σύµφωνα µε τα πρώτα αποτελέσµατα που δηµοσιεύθηκαν από τους ελέγχους στη Lushnja, στο 
∆υρράχιο και στο Fieri, τα αγροτικά προϊόντα κρίθηκαν ασφαλή για κατανάλωση.  
 
Επιδότηση πετρελαίου για τον γεωργικό τοµέα 
Το Α/Υπ. Γεωργίας επεξεργάζεται σχέδιο ενίσχυσης του αγροτικού τοµέα, το οποίο περιλαµβάνει την 
χρήση του εδώ παραγόµενου πετρελαίου για αγροτική χρήση, µε τιµή 80-100 Λεκ/ λίτρο. Το πετρέλαιο 
αντιπροσωπεύει ως και το 50% του κόστους παραγωγής στη γεωργία και 70% στην αλιεία. 
 
Έκθεση «Buy Albanian» στα Τίρανα 
Το Αλβανικό Συµβούλιο Αγροτικών Επιχειρήσεων διοργάνωσε, στις 14.03.2014, σε συνεργασία µε τον 
∆ήµο Τιράνων, την έκθεση «Buy Albanian», όπου παραγωγοί από την Αλβανία, το Μαυροβούνιο, το 
Κόσσοβο και την ΠΓ∆Μ προώθησαν τα τοπικά τους προϊόντα. 
 
Ενδιαφέρον κινεζικής εταιρείας για την ελαιοκαλλιέργεια 
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, η κινεζική εταιρεία Hong Tai προτίθεται να επενδύσει στην 
ελαιοκαλλιέργεια στην Αλβανία, νοικιάζοντας γη εκτάσεως άνω των 100 εκταρίων (1.000 στρεµµάτων), 
πιθανότατα στην Περιφέρεια του Ελµπασάν. 
 
Σφραγίδα ποιότητας για τα αλβανικά αγροτικά προϊόντα 
Σύµφωνα µε τον Α/Υπουργό Γεωργίας, κ. Panariti ο νέος θεσµός της σφραγίδας ποιότητας για τα 
αλβανικά αγροτικά προϊόντα θα ξεκινήσει να υλοποιείται από τους τοµείς του κρασιού, του ελαιολάδου 
και του µελιού. 
 
Προσωρινή απαγόρευση ψαρέµατος στην λίµνη της Σκόνδρας 
Από 1η Απριλίου έως 31 Μαΐου 2014, απαγορεύεται, µε απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και ∆ιαχείρισης Υδάτων, το ψάρεµα όλων των ειδών στη λίµνη της Σκόνδρας. Της 
απαγόρευσης εξαιρείται το ψάρεµα χελιών, σε οριοθετηµένες περιοχές. Σκοπός της απαγόρευσης είναι 
η προστασία των ειδών, καθώς έχει σηµειωθεί µεγάλη µείωση του πληθυσµού τους. 
 
Συµφωνία συνεργασίας µεταξύ Αλβανίας και Ισπανίας για τις αγροτικές επιχειρήσεις 
Στις 17.03.2014, υπεγράφη ανάµεσα στο KASH (Αλβανικό Συµβούλιο Αγροτικών Επιχειρήσεων) και 
στο Επιµελητήριο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Ναυτιλίας της Αλµερίας (Ισπανία) συµφωνία 
συνεργασίας για την ανάπτυξη κοινών έργων στον τοµέα της αγροτικής επιχειρηµατικότητας. 
 
Μνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ Αλβανίας και Ουγγαρίας στον τοµέα της γεωργίας 
Στις 5.03.2014 ο Α/Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και ∆ιαχείρισης Υδάτων, κ. E. Panariti 
και ο Ούγγρος οµόλογός του, κ. S. Fazekas υπέγραψαν µνηµόνιο συνεργασίας για το εµπόριο 
αγροτικών προϊόντων και την µεταποιητική βιοµηχανία. Το MoU περιλαµβάνει, ακόµη, µεταφορά 
τεχνογνωσίας για τις αγροτικές πολιτικές, ενδυνάµωση της συνεργασίας ανάµεσα σε θεσµικούς φορείς 
και ακαδηµαϊκά και ερευνητικά ινστιτούτα, καθώς και την χορήγηση υποτροφιών σε φοιτητές. 

1.8 Τουριστικός τοµέας 

 
Συµµετοχή Αλβανίας στη ∆ιεθνή Έκθεση Τουρισµού στο Βερολίνο και Υπογραφή συµφωνίας 
µεταξύ Αλβανίας και Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού (WTO) 
Η Α/Υπουργός Αστικής Ανάπτυξης και Τουρισµού, κα E. Gjermeni παρουσίασε στις 6.03.2014, στο 
πλαίσιο της ∆ιεθνούς Έκθεσης Τουρισµού στο Βερολίνο, την πλατφόρµα «Η νέα τουριστική εικόνα της 
Αλβανίας». Στην έκθεση συµµετείχε ο Εθνικός Οργανισµός Τουρισµού, καθώς και 18 τουριστικοί 
πράκτορες. Η κα Υπουργός, µαζί µε την λοιπή αντιπροσωπεία, πραγµατοποίησε συναντήσεις, µε 
Γερµανούς τουριστικούς πράκτορες, πιθανούς επενδυτές και εκπροσώπους του Τύπου. Κατά την 
υπουργική συνάντηση, συµφωνήθηκε να συµπεριληφθούν στην Agenda 2014-2020 συστάσεις για την 
απλοποίηση των διαδικασιών για έκδοση βίζας. Η κα E. Gjermeni υπέγραψε συµφωνία διετούς 
διάρκειας µε τον WTO, στο πλαίσιο της οποίας θα παρασχεθεί υποστήριξη στην Αλβανία στους τοµείς: 
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marketing και προώθηση, δυναµικότητα και διαχείριση τουριστικών προορισµών και απλούστευση 
διαδικασιών για τους τουρίστες. 
 
Συνεργασία Ελλάδας – Αλβανίας στον τοµέα του τουρισµού 
Κατά την υψηλού επιπέδου διάσκεψη για τον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισµό, που έλαβε χώρα στην 
Αθήνα στις 10.03.2014, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ, η Α/Υπουργός Τουρισµού, κα 
Eglantina Gjermeni συναντήθηκε µε την Ελληνίδα οµόλογό της, κα Όλγα Κεφαλογιάννη και 
συµφώνησαν να επεξεργασθούν κείµενο Συµφωνίας ανάµεσα στις δύο χώρες για τη συνεργασία στον 
τοµέα του τουρισµού.  
 
Πρόγραµµα για υποδοµές τουρισµού πολυτελείας στην περιοχή Pishe – Poro 
Το Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξίας ενέκρινε πρόγραµµα για τη δηµιουργία µίας περιοχής, εκτάσεως 
1700 εκταρίων, µε υποδοµές τουρισµού πολυτελείας στο Pishe – Poro, 25 km βορειοδυτικά της 
Αυλώνας. Σύµφωνα µε την Κοινότητα Novosela, στην οποία υπάγεται η ως άνω περιοχή, το έργο 
προβλέπει την κατασκευή µοντέρνων υποδοµών, τουριστικών χωριών, µαρίνας για σκάφη αναψυχής, 
καθώς και άλλες υποδοµές για διασκέδαση και χαλάρωση. 
 
Μνηµόνιο συνεργασίας ανάµεσα στην Αλβανία και την ΠΓ∆Μ στον τουριστικό τοµέα 
Στο πλαίσιο σεµιναρίου για τον τουρισµό περιπέτειας που πραγµατοποιήθηκε στα Σκόπια, από την 
Εµπορική Ένωση Τουρισµού Περιπέτειας (Adventure Travel Trade Association – ΑΤΤΑ, παγκόσµιας 
εµβέλειας) και την USAID, υπεγράφη, στις 30.03.2014, µνηµόνιο συνεργασίας ανάµεσα στην Αλβανία 
και την ΠΓ∆Μ στον τουριστικό τοµέα, µε σκοπό την προώθηση του τουρισµού των δύο χωρών ως κοινό 
πακέτο στις διάφορες εκθέσεις και άλλες δραστηριότητες. Απεφασίσθη, ακόµη, η ΑΤΤΑ να 
πραγµατοποιήσει επίσκεψη στην Αλβανία, προκειµένου εντοπίσει τη δυναµική της χώρας ως προς τον 
τουρισµό περιπέτειας. 
 

1.9 Άλλες ειδήσεις επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος 

 
1η Έκθεση Οµορφιάς BEΑUTY BALKAN 2014 (Τίρανα, 12-13 Απριλίου 2014) 
Η ελληνική εταιρεία New Genesis πραγµατοποιεί, για 1η φορά στην Αλβανία, ∆ιεθνή Έκθεση Οµορφιάς 
BEAUTY BALKAN 2014. Η έκθεση θα πραγµατοποιηθεί στις 12 και 13 Απριλίου τ.έ., στο Ξενοδοχείο 
Sheraton. Στην έκθεση θα παρουσιασθεί ποικιλία προϊόντων περιποίησης, ενώ παράλληλα, θα 
πραγµατοποιηθεί και η 1η Βαλκανική Ολυµπιάδα Κοµµωτικής. Πληροφορίες στο http://beautybalkan.al/ 
και στο facebook https://www.facebook.com/beautybalkan2014. 
 
1η Εµπορική Έκθεση HORECA (Τίρανα, 07.03.2014) 
Η εταιρεία Event Market διοργάνωσε για 1η φορά στα Τίρανα, σε συνεργασία µε το Υπουργείο 
Γεωργίας, την εµπορική έκθεση HORECA (Hotels, Restaurants, Café). Ο τοµέας της εστίασης, των 
καφετεριών και των ξενοδοχείων είναι η µεγαλύτερη αγορά της Αλβανίας, η οποία πραγµατοποιεί το 
70% των εισαγωγών της χώρας και απασχολεί άνω του 50% του εργατικού δυναµικού. 
 
Ακύρωση φορολογικών προστίµων σε επιχειρήσεις 
Σύµφωνα µε δήλωση του Α/Υπ. Οικονοµικής Ανάπτυξης, Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας, κ. A. 
Ahmetaj, το Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε νόµο που ακυρώνει τα πρόστιµα για φορολογικές 
παραβάσεις που είχαν επιβληθεί στις επιχειρήσεις από 1.03. έως 31.08.2013 (προεκλογικά και έως την 
ανάληψη της νέας κυβέρνησης). 
 
Οδηγία για τη διαδικασία επιστροφής του ΦΠΑ 
Στις 10.03.2014, δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως οδηγία µε την οποία καθορίζονται οι 
διαδικασίες επιστροφής του ΦΠΑ. Η προθεσµία για την επιστροφή του ΦΠΑ ξεκινάει από την ηµέρα 
πρωτοκόλλησης του αιτήµατος στην τοπική ∆/νση Φορολογίας, η οποία υποχρεούται, εντός 2 ηµερών 
από την ολοκλήρωση της επαλήθευσης, να στείλει ειδοποίηση στο ∆ηµόσιο Ταµείο. Η προθεσµία µέσα 
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στην οποία θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί η επιστροφή ΦΠΑ ανέρχεται σε 60 ηµέρες, εκτός από τους 
εξαγωγείς για τους οποίους η προθεσµία µειώθηκε σε 30 ηµέρες. 
 
Αποπληρωµή οφειλών κυβέρνησης προς τις επιχειρήσεις µε χρονολογική σειρά 
Ο Α/Υπ. Οικονοµικής Ανάπτυξης, Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας ενηµέρωσε τους επιχειρηµατικούς 
φορείς ότι η αποπληρωµή των οφειλών της κυβέρνησης προς τις επιχειρήσεις θα πραγµατοποιηθεί µε 
χρονολογική σειρά. Μετά τους απαραίτητους ελέγχους και επαληθεύσεις του χρέους, το Α/Υπ. 
Οικονοµικών έχει συντάξει κατάλογο µε τις οφειλές και τη σειρά µε την οποία θα ικανοποιηθούν. 
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, το Α/Υπουργείο Οικονοµικών προχώρησε, ήδη, στην αποπληρωµή 
οφειλών προς τις επιχειρήσεις, ύψους 2,7 δισ. Λεκ (19,28 εκ. €), εκ των περίπου το 80% αφορούσαν σε 
επιστροφή ΦΠΑ. Οι οφειλές που θα ικανοποιηθούν το 2014, εκτιµώνται σε 35 δισ. Λεκ (250 εκ. €). 
 
∆ηµοσίευση διαδικασιών ιδιωτικοποίησης κρατικών περιουσιακών στοιχείων 
Το Α/Υπουργείο Οικονοµικής Ανάπτυξης, Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας δηµοσίευσε τις 
διαδικασίες που θ’ ακολουθηθούν για την ιδιωτικοποίηση κρατικών περιουσιακών στοιχείων, στην 
http://www.ekonomia.gov.al/al/newsroom/urdhera-dhe-udhezime/procesi-i-privatizimit&page=1.  
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο ανωτέρω Υπουργείο ή στον φορέα που κατέχει ή διαχειρίζεται το 
περιουσιακό στοιχείο. 
 
Απολογισµός της Αρχής Ανταγωνισµού για το 2013 
Σύµφωνα µε την Επικεφαλής της Αρχής Ανταγωνισµού, κατά το 2013, υπεβλήθησαν 16 καταγγελίες, εκ 
των οποίων οι 4 αφορούσαν σε απαγορευµένες συµφωνίες ή συντονισµένα µέτρα, 8 σε κατάχρηση 
κυρίαρχης θέσης, 1 σε ανάκληση απόφασης της Οικονοµικής και Χρηµατοπιστωτικής Επιτροπής και 3 
σε αποφάσεις µη σύµφωνες µε τον νόµο περί προστασίας του ανταγωνισµού. 
 
Νέα ένσηµη ταινία φορολογίας από 20.03.2014 
Σύµφωνα µε οδηγία του Υπουργείου Οικονοµικών που δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα χαρακτηριστικά της νέας ένσηµης ταινία φορολογίας, τα οποία 
περιλαµβάνουν αρκετά στοιχεία ασφαλείας κατά της αντιγραφής. 
 
Νέος Τελωνειακός Κώδικας  
Στις 21.03.2014, ο Α/ΠΘ, κ. E. Rama και η Γεν. ∆/ντρια Τελωνείων, κα E. Spiropali παρουσίασαν τον 
νέο τελωνειακό κώδικα, ο οποίος εναρµονίζεται µε τον Τελωνειακό Κώδικα της ΕΕ που εγκρίθηκε το 
2013. Ο νέος κώδικας περιλαµβάνει πρακτικές για την διευκόλυνση του εµπορίου και τη διαφάνεια της 
διοίκησης των τελωνείων. Η πιο σηµαντική αλλαγή είναι η θέσπιση ενός ενιαίου τελωνειακού γραφείου, 
από το οποίο θα γίνεται η διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων. 
 
Λιανικό εµπόριο, δ΄ τρίµηνο 2013 
Σύµφωνα µε την INSTAT, ο δείκτης του κύκλου εργασιών του λιανικού εµπορίου, για το δ΄ τρίµηνο 
2013, ανήλθε στο 202,4 (έτος 2005=100), σηµειώνοντας αύξηση 0,5% σε σχέση µε την ίδια περίοδο το 
2012 και 9,9% σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο. Ο δείκτης κύκλου εργασιών για «Τρόφιµα, ποτά 
και καπνός σε ειδικευµένα καταστήµατα» κατέγραψε αύξηση 3,7% σε σχέση µε το δ΄ τρίµηνο του 2012. 
Για την οµάδα «Συνολικές πωλήσεις και επισκευές οχηµάτων», ο δείκτης σηµείωσε αύξηση 0,35% σε 
σχέση µε την ίδια περίοδο το 2012 και 4,1% σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο. 

2. Η αλβανική οικονοµία 

Αναφορά του ∆ΝΤ για την αλβανική οικονοµία 
Το ∆ΝΤ, σε δελτίο τύπου της 20.03.2014, αναφέρει την επιτυχία της Αλβανίας να αποφύγει την ύφεση, 
καταγράφοντας ηπιότερη µείωση στον ρυθµό ανάπτυξης από τις γειτονικές χώρες. Παρόλα αυτά η 
Α/οικονοµία παρουσιάζει παρατεταµένες αδυναµίες και µακροοικονοµικές ανισορροπίες. Γι’ αυτό το 
λόγο, κάλεσε τις α/αρχές να υιοθετήσουν πακέτο µέτρων για την αποκατάσταση της δηµοσιονοµικής 
σταθερότητας και τη βελτίωση του επενδυτικού κλίµατος. 
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Σε 2.330 € το κατά κεφαλήν δηµόσιο χρέος της Αλβανίας 
Σύµφωνα µε στοιχεία της Open Data Albania για την περίοδο 2010-2014, το δηµόσιο χρέος αυξάνεται 
κάθε χρόνο, µε τη µεγαλύτερη αύξηση να εµφανίζεται τα τελευταία 2 έτη. Για το 2013, το δηµόσιο χρέος 
επιµεριζόµενο σε κάθε Αλβανό πολίτη ανέρχεται σε 326.999 Λεκ (2.330 €) ή 11,6% υψηλότερο από το 
2012. Οι εκτιµήσεις για το 2014 προβλέπουν 370.224 Λεκ (2.640 €) κατά κεφαλήν χρέος, ήτοι 13,22% 
υψηλότερο από το 2013. 
 
Σηµαντική µείωση εισαγωγών µηχανηµάτων και εξοπλισµού κατά το 2013 
Σύµφωνα µε την INSTAT, κατά το 2013, οι εισαγωγές µηχανηµάτων, ανταλλακτικών και εξοπλισµού 
σηµείωσαν µείωση περίπου 30% σε σχέση µε το 2012. Οι εισαγωγές αυτού του είδους κατέγραψαν 
συνεχή αύξηση από το 2005 έως και το 2011 και η µείωσή τους τα δύο τελευταία έτη καταδεικνύουν την 
µείωση επενδύσεων από τις επιχειρήσεις. 
 
Εξωτερικό εµπόριο, Φεβρουάριος 2014 
Σύµφωνα µε την INSTAT, οι εξαγωγές, τον Φεβρουάριο 2014, ανήλθαν σε 20 δισ. Λεκ (περίπου 143 εκ. 
€), καταγράφοντας αύξηση 27,8% σε σχέση µε τον ίδιο µήνα το 2013. Την µεγαλύτερη αύξηση 
σηµείωσαν οι οµάδες «Ξύλο και προϊόντα χάρτου» (53,6%), «Τρόφιµα, ποτά και καπνός» (38%) και 
«Ορυκτά, Καύσιµα και Ηλεκτρική Ενέργεια» (33,5%). Μείωση 4,1% κατέγραψαν οι εξαγωγές «∆έρµατα 
και προϊόντα αυτών». Από την άλλη πλευρά, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 17% σε σχέση µε τον 
Φεβρουάριο 2013 και κατά 11,8% σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα, µε αξία 39 δισ. Λεκ (περίπου 
278 εκ. €). Οι οµάδες «∆έρµατα και προϊόντα αυτών», ««Ορυκτά, Καύσιµα και Ηλεκτρική Ενέργεια» και 
«Είδη ένδυσης και Υπόδησης» σηµείωσαν την µεγαλύτερη αύξηση, 59%, 57,1% και 29,4% αντίστοιχα. 
Μείωση 7,1% σηµείωσαν οι εισαγωγές της οµάδας «Τρόφιµα, ποτά και καπνός». 
 
Αυξηµένα έσοδα από τις Φορολογικές Αρχές, κατά τον Φεβρουάριο 2014 
Σύµφωνα µε την Γεν. ∆/ντρια Φορολογίας, κα Brisida Shehaj, τα έσοδα που συλλέχθηκαν κατά τον 
Φεβρουάριο 2014, ανήλθαν σε 12,295 δισ. Λεκ (περίπου 87,87 εκ. €), ήτοι 1,2 δισ. Λεκ (περίπου 8,5 εκ. 
€) ή 16% περισσότερα από τον Φεβρουάριο του 2013. Τα έσοδα για την περίοδο Ιανουαρίου - 
Φεβρουαρίου 2014 καταγράφουν αύξηση 11,2% σε σχέση µε την ίδια περίοδο του 2013. 
 
79,2 δισ. Λεκ οι φορολογικές οφειλές των επιχειρήσεων  
Σύµφωνα µε τον Αναπληρωτή ∆ιευθυντή Φορολογίας, κ. P. Rakipi, έως το τέλος του 2013, οι 
επιχειρήσεις όφειλαν στις φορολογικές αρχές 79,2 δισ. Λεκ (565 εκ. €), από ΦΠΑ και φόρο επί των 
κερδών επιχειρήσεων. Από την άλλη, οι οφειλές του δηµοσίου προς τις επιχειρήσεις ανέρχονται σε 70 
δισ. Λεκ (500 εκ. €). 
 
Αύξηση τιµών παραγωγής, δ΄ τρίµηνο 2013 
Σύµφωνα µε την INSTAT, ο δείκτης τιµών παραγωγής, για το δ΄ τρίµηνο 2013, ανήλθε σε 113,2 (έτος 
2005=100). Ο δείκτης αυξήθηκε κατά 0,1% σε σχέση µε το δ΄ τρίµηνο του 2012, µε τις τιµές παραγωγής 
των προϊόντων που προορίζονται για την εγχώρια αγορά να παρουσιάζουν αύξηση 0,2% και των 
προϊόντων που προορίζονται για εξαγωγές να παρουσιάζουν µείωση 0,3%. 
 
Αύξηση ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή, Φεβρουάριος 2014 
Σύµφωνα µε στοιχεία της INSTAT, ο δείκτης τιµών καταναλωτή τον Φεβρουάριο 2014 ανήλθε στο 118,7 
(100=∆εκέµβριος 2007), παρουσιάζοντας αύξηση 1,4% σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα. Αύξηση 
σηµείωσαν οι οµάδες «Τρόφιµα και µη-αλκοολούχα ποτά» και «Αγαθά και λοιπές υπηρεσίες», κυρίως 
λόγω της αύξησης των λαχανικών (17,4%), φρούτων (1,9%) και των ασφάλιστρων αυτοκινήτων 
(27,6%). Σε σχέση µε τον Φεβρουάριο 2013, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,9%. Αύξηση σηµείωσαν 
οι οµάδες «Αλκοολούχα ποτά και καπνός» (6,3%), «Αγαθά και λοιπές υπηρεσίες» (5,6%), «Τρόφιµα 
και µη αλκοολούχα ποτά» (2,9%), «Μισθώµατα, νερό, καύσιµα και ενέργεια» (2%) και «Ξενοδοχεία, 
καφέ και εστίαση» (1,9%). Μείωση σηµείωσαν οι οµάδες «Ένδυση και Υπόδηση» (2,7%), 
«Επικοινωνίες» (2,8%) και «Υγεία»¨(1,3%). 
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Άντληση 13,7 δισ. Λεκ από την Τράπεζα της Αλβανίας 
Η Τράπεζα της Αλβανίας άντλησε, στις 12.03.2014, 13,7 δισ. λεκ (περ. 100 εκ. €) από την πώληση 
οµολόγων του αλβανικού δηµοσίου και συγκεκριµένα 9,8 δισ. Λεκ από οµόλογα ετήσιας διάρκειας, µε 
µέση απόδοση 3,68% (σε αντιδιαστολή µε το 3,77% της προηγούµενης δηµοπρασίας) και 4 δισ. Λεκ 
από εξάµηνης διάρκειας, µε µέση απόδοση 3,4% (σε αντιδιαστολή µε το 3,52% της προηγούµενης 
δηµοπρασίας). 
 
Αύξηση της ανεργίας, δ΄ τρίµηνο 2013 
Σύµφωνα µε την Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, η ανεργία για την ηλικιακή οµάδα 15-64 ανήλθε σε 
17%, ήτοι 189.230 άνεργοι. Η ανεργία στην ηλικιακή οµάδα 15-29 αυξήθηκε στο 28,1% από το 26,9% 
του γ΄ τριµήνου 2013.  
 

3. Ευρωπαϊκή προοπτική 
 
Επίσκεψη Επιτρόπου κ. Štefan Füle στην Αλβανία (06.03.2014) 
Ο Επίτροπος της ΕΕ για τη διεύρυνση και την πολιτική γειτονίας, κ. Füle, κατά την επίσκεψή του στα 
Τίρανα, συµµετείχε σε ∆ιάλογο Κορυφής, µε τον Α/ΠΘ κ. Rama και τη συµµετοχή της αντιπολίτευσης, 
για την εκπλήρωση από πλευράς Α/κυβέρνησης των πέντε συστάσεων της Ε.Ε. (που αφορούν στην 
καταπολέµηση της διαφθοράς, στον αγώνα κατά του οργανωµένου εγκλήµατος, στη δικαστική 
µεταρρύθµιση, στη διοικητική µεταρρύθµιση και στα ανθρώπινα δικαιώµατα). Ο κ. Füle εξέφρασε την 
πεποίθησή του ότι τόσο η κυβέρνηση όσο και η αντιπολίτευση παραµένουν δεσµευµένες στον εθνικό 
στόχο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ενθάρρυνε τις δύο πλευρές να επιδείξουν συµβιβαστικό 
πνεύµα. Κάλεσε την Α/κυβέρνηση να ενισχύσει τον ρυθµό των µεταρρυθµίσεων, ιδιαίτερα όσον αφορά 
στο κράτος δικαίου και στη δηµόσια διοίκηση. 
 
Οµάδες εργασίας για το Εθνικό Σχέδιο Ολοκλήρωσης 2014 
Σύµφωνα µε την Υπουργό Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, κα Klajda Gjosha, το Υπουργικό Συµβούλιο έχει 
ολοκληρώσει το Εθνικό Σχέδιο Ολοκλήρωσης 2014, το οποίο θ’ αποτελεί το εργαλείο συντονισµού για 
όλα τα υπουργεία, προκειµένου να προχωρήσουν οι απαραίτητες µεταρρυθµίσεις για την προώθηση 
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν συσταθεί οµάδες εργασίας, 
προκειµένου να υλοποιηθεί το σχέδιο. Αναµένεται ότι η κυβέρνηση θα έχει ολοκληρώσει τις 
περισσότερες από τις απαραίτητες µεταρρυθµίσεις στους 5 τοµείς - κλειδιά για την ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση εντός Μαΐου 2014. 
 
Επίσκεψη του Προέδρου της Γαλλικής Γερουσίας στα Τίρανα (12.03.2014) 
Κατά την επίσκεψη του, ο κ. Bel συναντήθηκε µε τον Πρόεδρο της Αλβανικής ∆ηµοκρατίας, κ. B. Nishani 
και τον Πρόεδρο της Αλβανικής Βουλής, κ. Meta, στους οποίους εξέφρασε την υποστήριξη της Γαλλίας 
στην πορεία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της Αλβανίας και τόνισε ότι η αναβολή της απόφασης 
χορήγησης στην Αλβανία του καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην ΕΕ δεν οφείλεται σε 
εξτρεµιστικές οµάδες. 
 

4. ∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις 
 
Επίσκεψη Προέδρου Ιταλίας στα Τίρανα (05.03.2014) 
Κατά την επίσηµη επίσκεψή του στα Τίρανα, ο Πρόεδρος της Ιταλίας, κ. Giorgio Napolitano 
συναντήθηκε µε τον Πρόεδρο της Αλβανικής ∆ηµοκρατίας, κ. Bujar Nishani, τον Α/ΠΘ, κ. E. Rama, τον 
Πρόεδρο της Α/Βουλής, κ. I. Meta και κάλεσε τις αλβανικές δυνάµεις να ενωθούν προκειµένου να 
παρουσιάζονται ενιαία στους διεθνείς οργανισµούς. ∆ήλωσε τη συνεχή υποστήριξη της χώρας του 
προς την Αλβανία και ιδιαίτερα προς τις διαδικασίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ο Ιταλός Πρόεδρος 
συνοδευόταν από τον Ι/ΥΦΥΠΕΞ κ. Lapo Pistelli, ο οποίος συναντήθηκε µε τον Α/Υπ. Εξωτερικών, κ. 
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Ditmir Bushati και συζήτησαν για την ενδυνάµωση των διµερών σχέσεων και την ετοιµότητα της 
Αλβανίας να λάβει το καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην ΕΕ το α΄ εξάµηνο 2014. 
 
Επίσηµη επίσκεψη Πρωθυπουργού Ρουµανίας στα Τίρανα (18.03.2014) 
Κατά την επίσκεψή του στα Τίρανα, ο Π/Θ της Ρουµανίας, κ. Victor Ponta, συναντήθηκε µε τον Αλβανό 
οµόλογό του, κ. E. Rama, τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, κ. B. Nishani και τον Πρόεδρο της Αλβανικής 
Βουλής, κ. I. Meta. Συνοδευόταν από τον Ρουµάνο ΥΠΕΞ, ο οποίος συναντήθηκε µε τον Α/οµόλογό του, 
κ. D. Bushati. Θέµατα της συζήτησης αποτέλεσαν η εµβάθυνση των διµερών σχέσεων, η αναγνώριση 
του Κοσσόβου και η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της Αλβανίας, για την οποία ο κ. Ponta τόνισε την 
υποστήριξη της χώρας του. 
 
Επίσηµη επίσκεψη Α/ΥΠΕΞ στην Κροατία (21.03.2014) 
Κατά την επίσκεψή του στην Κροατία, ο Α/ΥΠΕΞ, κ. Bushati συναντήθηκε µε την Αντιπρόεδρο και 
Υπουργό Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, κα Vesna Pusic και τον Πρόεδρο της Κροατικής 
Βουλής, κ. Josip Leko, οι οποίοι εξέφρασαν την υποστήριξη της Κροατίας στην λήψη από την Αλβανία 
του καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην ΕΕ. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών υπέγραψαν, 
ακόµη, συµφωνία συνεργασίας ως προς τα ευρωπαϊκά θέµατα. 
 
∆ιακρατικές συµφωνίες µεταξύ Αλβανίας και Κοσσόβου  
Στις 28.03.2014, υπεγράφησαν δύο συµφωνίες ανάµεσα στην Αλβανία και το Κόσσοβο. Η µία αφορά 
στην αφαίρεση του ΦΠΑ από τα βιβλία, τις εφηµερίδες, τα περιοδικά και τα συναφή έντυπα 
ενηµέρωσης που εκδίδονται στις δύο χώρες. Η δεύτερη αφορά στην Αποφυγή ∆ιπλής Φορολογίας στα 
εισοδήµατα και το κεφάλαιο και την πρόληψη της φοροδιαφυγής. 
 
Μνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου Τιράνων και Ρουµανίας 
Κατά το Αλβανο-Ρουµανικό Επιχειρηµατικό Forum της 18.03.2014, υπεγράφη µνηµόνιο συνεργασίας 
ανάµεσα στο Εµποροβιοτεχνικό Επιµελητήριο Τιράνων και το Εµποροβιοτεχνικό Επιµελητήριο 
Ρουµανίας, µε σκοπό την ενδυνάµωση των οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων των δύο χωρών. Κατά 
την εκδήλωση, συζητήθηκε, επίσης, η επέκταση των δραστηριοτήτων των ρουµανικών επιχειρήσεων 
στην αλβανική αγορά. ιδιαίτερα στους τοµείς της ενέργειας, του τουρισµού και της γεωργίας. 
 
Ενδυνάµωση συνεργασίας των Χρηµατοπιστωτικών Εποπτικών Αρχών Αλβανίας και Γερµανίας 
Η Χρηµατοπιστωτική Εποπτική Αρχή της Αλβανίας συνεργάζεται µε την αντίστοιχη εποπτική αρχή της 
Γερµανίας προκειµένου να βελτιώσει τις ικανότητές της ως προς την εποπτεία των επενδυτικών 
κεφαλαίων. Σηµειώνεται ότι, κατά το 2013, δύο επενδυτικά ταµεία δραστηριοποιήθηκαν στην αλβανική 
αγορά, τα «Raiffeisen Prestige” “Raiffeisen Invest Euro” µε συνολικό ενεργητικό 50,3 δισ. Λεκ (περ. 360 
εκ. €) και 28.442 επενδυτές. 
 
Περιφερειακό αναπτυξιακό πρόγραµµα για τη Βόρεια Αλβανία 
Με χρηµατοδότηση από την αυστριακή και ελβετική κυβέρνηση θα υλοποιηθεί το Περιφερειακό 
Αναπτυξιακό Πρόγραµµα Βόρειας Αλβανίας. Το πρόγραµµα είναι τετραετούς διάρκειας και 
προϋπολογισµού 4 εκ. €, από τα οποία τα 2 εκ. € προορίζονται για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση 
προγραµµάτων περιφερειακού χαρακτήρα. Οι περιφέρειες της Σκόνδρας και της Λέζα θα είναι οι 
δικαιούχοι του προγράµµατος και αναµένεται να χρηµατοδοτηθούν 17 έργα από την τοπική 
αυτοδιοίκηση. 
 
Στρατιωτική συµφωνία µεταξύ Αλβανίας και Τουρκίας 
Η αρµόδια κοινοβουλευτική επιτροπή ενέκρινε συµφωνία 5ετούς διάρκειας µε την Τουρκία, στο πλαίσιο 
της οποίας 1.137.500 $ θα χορηγηθούν ως δωρεά από την Τουρκία, προκειµένου η Αλβανία να προβεί 
στην προµήθεια στρατιωτικού υλικού και εξοπλισµού από τουρκικές εταιρείες. Η συµφωνία προβλέπει 
ακόµη, εκπαιδευτικά σεµινάρια στην Τουρκία, καθώς και χρηµατοδότηση του έργου εκσυγχρονισµού 
του αεροδροµίου στην Kucova. 
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Συµφωνία µεταξύ BiznesAlbania και DECP Ολλανδίας 
Στις 24.03.2014, υπεγράφη συµφωνία ανάµεσα στην Συνοµοσπονδία Εργοδοτών BiznesAlbania και 
στην Ολλανδική DECP, η οποία αποτελεί σύµπραξη της Ένωσης Ολλανδών Εργοδοτών και του 
Ολλανδικού Υπουργείου Εξωτερικών. Η συµφωνία προβλέπει την παροχή τεχνογνωσίας από την 
ολλανδική πλευρά, για την ενίσχυση της θέσης του BiznesAlbania στην Αλβανία. 
 
Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ Αλβανίας και Μογγολίας 
Μνηµόνιο κατανόησης υπεγράφη, στις 25.03.2014, µεταξύ του Αλβανού Υφυπουργού Εξωτερικών, κ. S. 
Dervishaj και του οµόλογού του στην Μογγολία, κ. D. Gankhuyag, κατά την επίσηµη επίσκεψη του 
τελευταίου στα Τίρανα, επ’ ευκαιρία της 65ης επετείου διπλωµατικών σχέσεων των δύο χωρών. Ο κ. 
Gankhuyag συναντήθηκε, ακόµη, µε τον Α/Πρόεδρο της Βουλής, κ. I. Meta και τον Α/ΥΠΕΞ, κ. D. 
Bushati, µε τους οποίους συζητήθηκε η εµβάθυνση των διµερών πολιτικών και οικονοµικών σχέσεων. 
 
Υποστήριξη της Αλβανίας προς την Βουλγαρική υποψηφιότητα για τη Μόνιµη Γραµµατεία της 
Κοινοβουλευτικής διάστασης της South-East European Cooperation Process (SEECP) 
Κατά τη συνάντηση των κοινοβουλευτικών επιτροπών των δύο χωρών, στη Σόφια στις 12.03.2014, ο 
Α/βουλευτής κ. Dade εξέφρασε την υποστήριξη της Αλβανίας προς την Βουλγαρική υποψηφιότητα για 
τη φιλοξενία της έδρας της Μόνιµης Γραµµατείας της Κοινοβουλευτικής διάστασης της South-East 
European Cooperation Process (SEECP). Ο Β/βουλευτής, κ. Stoilov, από την πλευρά του, δήλωσε την 
υποστήριξη της Βουλγαρίας για τη λήψη από την Αλβανία του καθεστώτος υποψήφιας χώρας για 
ένταξη στην ΕΕ. 
 

5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος 
 
Συµφωνία Ελλάδας – Αλβανίας για τα σχολικά εγχειρίδια 
Κατά την επίσκεψή του στην Ελλάδα, ο Α/Υπουργός Παιδείας µαζί µε τον Έλληνα οµόλογό του, κ. K. 
Αρβανιτόπουλο υπέγραψαν, στις 6.03.2014, συµφωνία για συνεργασία στον τοµέα της εκπαίδευσης. 
Ακόµη, κοινή οµάδα εργασίας θα αναθεωρήσει τα σχολικά εγχειρίδια. 
 
Ίδρυση Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
Το Υπουργικό Συµβούλιο της Αλβανίας αποφάσισε, στις 12.03.2014, την ίδρυση Εθνικής Σχολής 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 
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