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

Γραφείο ΟΕΥ  Πρεσβείας Τιράνων, 
Ενηµερωτικό ∆ελτίο Νοεµβρίου 2013  Σελίδα 1 από 11 

 

 

1.Επιχειρηµατική δραστηριότητα 
 

1.1 Ενέργεια και Ορυκτά 

 
Σηµαντικά αποθέµατα πετρελαίου βρέθηκαν στην Αλβανία 
Η Royal Dutch Shell Plc και η Petromanas Energy Inc. ανακοίνωσαν ενθαρρυντικά αποτελέσµατα των 
δοκιµών από την γεώτρηση Shpiraq – 2 στο οικόπεδο 2 - 3, το οποίο καλύπτει µία περιοχή 2.450 km2 
στα παράλια της νοτιο-κεντρικής Αλβανίας. Το συνολικό βάθος της γεώτρησης ανέρχεται στα 5.553 m. 
Με βάση τα στοιχεία από την προηγούµενη γεώτρηση Shpiraq – 1 και τα αποτελέσµατα των δοκιµών 
στη Shpiraq – 2, επιβεβαιώθηκε η δυνατότητα άντλησης ελαφρού πετρελαίου από το Shpiraq – 2 και 
δίδεται µια πρώτη εκτίµηση του δυναµικού του οικοπέδου 2-3. 
 
Αύξηση παραγωγής πετρελαίου 
Τα στοιχεία του 9-µήνου 2013 εµφανίζουν παραγωγή πετρελαίου ίση µε 700.000 τόνους, ήτοι 40% 
υψηλότερη από την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Παρόλ’ αυτά, η λιανική τιµή του παραµένει υψηλή, εξ’ 
αιτίας των σταθερών τιµών που επιβάλλουν οι σχετικές συµβάσεις παραχώρησης. 
 
Απολύσεις από την Albpetrol 
Σε άνω των 874 απολύσεις προχώρησε η Albpetrol, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης της εταιρείας. Το 
προσωπικό θα περιοριστεί σε 1.868 υπαλλήλους, από τους αρχικά 3.000, οπότε αναµένονται νέες 
απολύσεις το επόµενο διάστηµα. 
 
Έρευνα στην αγορά καυσίµων 
Η Αρχή Ανταγωνισµού ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα στην εισαγωγή, παραγωγή και χονδρική 
πώληση καυσίµων, ώστε να διαπιστωθούν τυχόν περιορισµοί στον ανταγωνισµό. Τα αποτελέσµατα 
της έρευνας αναµένεται να δηµοσιοποιηθούν το ∆εκέµβριο τ.έ. 
 
Αποτελέσµατα ελέγχων από την Υπηρεσία Μετρολογίας 
Στο διάστηµα από 5 Οκτωβρίου έως και 15 Νοεµβρίου τ.έ., η Γεν. ∆/νση Μετρολογίας προχώρησε σε 
225 ελέγχους εταιρειών στον τοµέα των καυσίµων και επέβαλε 76 πρόστιµα. 
 
Αυστηρότεροι έλεγχοι στον τοµέα υδρογονανθράκων 
Το Α/Υπ. Ενέργειας και Βιοµηχανίας προβαίνει σε τροποποίηση του Κανονισµού σχετικά µε την 
δραστηριοποίηση στην έρευνα και την παραγωγή υδρογονανθράκων στην Αλβανία, διευρύνοντας και 
ισχυροποιώντας τον έλεγχο και την παρακολούθηση του τοµέα. Στη διαδικασία αυτή, εκτός του Εθνικού 
Οργανισµού Φυσικών Πόρων, θα εµπλέκονται, πλέον, και υπηρεσίες από το Υπουργείο Ενέργειας & 
Βιοµηχανίας και το Υπ. Οικονοµικών. 
 
Εργασίες συντήρησης δικτύου από την CEZ 
Η εταιρεία διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας CEZ ξεκίνησε εργασίες στους υποσταθµούς στα Τίρανα, στο 
Ελµπασάν και στο βόρειο τµήµα της χώρας, στο πλαίσιο της συντήρησης του δικτύου για την αποφυγή 
της έλλειψης ενέργειας, κατά τους χειµερινούς µήνες. 
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Επισκόπηση οικονοµικών ειδήσεων από τον αλβανικό τύπο 
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Έναρξη κατασκευής οδών πρόσβασης για τον TAP το 2014 
Οι εργασίες για τη διάνοιξη οδών πρόσβασης στις ζώνες από τις οποίες θα διέρχεται ο αγωγός TAP 
στην Αλβανία, αναµένονται να ξεκινήσουν το 2014, προκειµένου να είναι δυνατή η έναρξη κατασκευής 
του αγωγού το 2015. 
 

1.2 Κλάδος κατασκευών 

 
Συνεχής πτώση των τιµών των ακινήτων για διάστηµα 15 µηνών 
Η µειωµένη ζήτηση είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση των τιµών στην αγορά ακινήτων. Σύµφωνα µε 
δηµοσιεύµατα, οι τιµές κατοικιών, κατά το γ΄ τρίµηνο 2013, σηµείωσαν µείωση 1,2%, ενώ το ίδιο 
διάστηµα, οι τιµές ενοικίων αύξηση της τάξης του 10,4%. 
 
Υπογραφή Συµφωνίας ανάµεσα στην  EBRD και το Αλβανικό Υπουργείο Οικονοµικών 
Στο πλαίσιο του IPA 2010/2011, υπεγράφη συµφωνία ανάµεσα στην EBRD και το Α/Υπουργείο 
Οικονοµικών για παροχή δωρεάς ύψους 34 εκ. € για την χρηµατοδότηση εργασιών ανακατασκευής σε 
περιφερειακές και τοπικές οδούς. Φορέας υλοποίησης του προγράµµατος είναι το Αλβανικό Ταµείο 
Ανάπτυξης. 
 
Επίσπευση υλοποίησης έργων στους Αγίους Σαράντα 
Η Παγκόσµια Τράπεζα, ως χρηµατοδότης των έργων, ζήτησε την επίσπευση της υλοποίησης των 
επενδύσεων για την ανακατασκευή του συστήµατος ύδρευσης της πόλης και για τον ΧΥΤΑ Bajkaj. 
  

1.3 Τοµέας τηλεπικοινωνιών 

 
Άδειες για 4G 
Η Αλβανική Αρχή Ηλεκτρονικών και Ταχυδροµικών Επικοινωνιών ανακοίνωσε ότι ο διαγωνισµός για 
την παροχή αδειών 4G θα ξεκινήσει εντός του έτους.  
 
Χαµηλότερες τιµές κινητής τηλεφωνίας το 2014 
Η Αρχή Ηλεκτρονικών και Ταχυδροµικών Επικοινωνιών προτείνει την µείωση των χονδρικών τιµών 
ανάµεσα στους διάφορους παρόχους κινητής επικοινωνίας τόσο για τα SMS όσο και για τις κλήσεις, 
προκειµένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα του τοµέα και να µειωθούν οι τελικές τιµές καταναλωτή. 
 

1.4 Τραπεζικός & Ασφαλιστικός Τοµέας 

 
17,5% λιγότερα δάνεια από τον προηγούµενο χρόνο 
Σύµφωνα µε στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας για το 9µηνο του 2013, τα δάνεια στον εµπορικό 
τοµέα µειωθήκαν κατά 20%, στον κατασκευαστικό τοµέα κατά 18% και στη βιοµηχανία κατά 17%. 
 
Αυξήθηκαν τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια και το γ΄ τρίµηνο 2013 
Στο 24,3% ανήλθαν τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια τον Σεπτέµβριο τ.έ., παρουσιάζοντας αύξηση 0,1% 
σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα. Συγχρόνως, στο ιστορικά υψηλό 11,2% ανήλθαν τα «χαµένα» 
δάνεια και στο επίσης ιστορικά υψηλό 16,1% η κάλυψη των «χαµένων» δανείων από τα αποθεµατικά.  
 
Υψηλή κεφαλαιοποίηση τραπεζών 
Το τραπεζικό σύστηµα, στο τέλος του γ΄ τριµήνου 2013,  πέτυχε την υψηλότερη κεφαλαιοποίηση των 
τελευταίων 7 ετών, ήτοι 17,8%.  
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Αύξηση της χρήσης καρτών 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία έως και τον Σεπτέµβριο τ.έ., παρατηρείται αύξηση στον αριθµό των καρτών 
κατά 4,5% σε σχέση µε το τέλος του 2012. Οι χρεωστικές κάρτες σηµείωσαν αύξηση 3% και οι 
πιστωτικές κάρτες 26%, φθάνοντας τις 62.000. Οι πληρωµές που έχουν γίνει µε χρήση καρτών 
σηµείωσαν αύξηση κατά 23%. 
 
Τράπεζα για την Αγροτική Ανάπτυξη 
Σύµφωνα µε το πρόγραµµα της Α/Κυβέρνησης, θα δηµιουργηθεί Τράπεζα για την Αγροτική Ανάπτυξη, η 
οποία θα διευκολύνει την πίστωση για αγροτικές δραστηριότητες.  
 
Πρόταση για γεωργική ασφάλιση 
Εµπειρογνώµονες από την Παγκόσµια Τράπεζα προτείνουν τη θέσπιση συστήµατος γεωργικών 
ασφαλίσεων ενάντια σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες. 
 
Σύστηµα «Bonus – Malus» στην ασφάλιση αυτοκινήτων 
Σύµφωνα µε την Εποπτική Αρχή Οικονοµικών, επιταχύνονται οι διαδικασίες για τη λειτουργία του 
συστήµατος «bonus-malus» στην υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτων. Έχει, ήδη, ολοκληρωθεί το 
ηλεκτρονικό σύστηµα και η βάση δεδοµένων, ενώ εκκρεµεί η πρόσληψη του αναγκαίου εξειδικευµένου 
προσωπικού για τη διαχείριση του συστήµατος. 
 

1.5 Τοµέας Υγείας  

 
Μείωση των τιµών των φαρµάκων από 1η Ιανουαρίου 2014 
Ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισµού Ελέγχου Φαρµάκων (Pharmaceutical Order of Albania) 
ανακοίνωσε ότι, από 1.1.2014, η τιµή των φαρµάκων θα µειωθεί κατά 10%, λόγω της απαλλαγής τους 
από το ΦΠΑ που τα επιβαρύνει. 
 
Χρέος ύψους 44 εκ. $ του δηµόσιου συστήµατος υγείας 
 Οι οφειλές του Αλβανικού Συστήµατος Υγείας για την προµήθεια φαρµάκων και εξοπλισµού εκτιµώνται 
στα 44 εκ. $, εκ των οποίων τα 35 εκ. αφορούν στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο «Μητέρα Τερέζα». 
 
Απαραίτητη αναµόρφωση του συστήµατος διαχείρισης στερεών αποβλήτων 
Η Α/Υφυπουργός Περιβάλλοντος, κα Ifti, ανεγνώρισε την ανάγκη λήψης µέτρων για τους χώρους 
διαχείρισης απορριµµάτων, οι οποίοι δεν πληρούν τα απαραίτητα πρότυπα και δεν έχουν την αναγκαία 
δυναµικότητα. Τα απορρίµµατα ανέρχονται σε 1,35 εκ. τόνους ετησίως, από τα οποία το 1εκ. αφορά σε 
αστικά απόβλητα και οι 350.000 σε απορρίµµατα από κατασκευές. 
 

1.6 Τοµέας Μεταφορών 

 
Αναστολή πτήσεων από την αεροπορική εταιρεία BelleAir 
Στις 25.11.2013, η Belleair, η µόνη αλβανική αεροπορική που πραγµατοποιεί τακτικά δροµολόγια, 
ανέστειλε τη λειτουργία της, λόγω οικονοµικών προβληµάτων.  
 
Ίδρυση νέας αλβανικής αεροπορικής εταιρείας 
Στις 24.10.2013, ιδρύθηκε νέα αλβανική αεροπορική εταιρεία, µε την επωνυµία «FLY ALBANIA», η 
οποία και εγγράφηκε στο Εθνικό Μητρώο στις 4.11.2013. 
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Υπό συζήτηση η επαναλειτουργία της αεροπορικής σύνδεσης Τιράνων – Βουδαπέστης 
Η πιθανότητα επαναλειτουργίας της αεροπορικής σύνδεσης Τιράνων – Βουδαπέστης από Ουγγρικές 
εταιρείες χαµηλού κόστους ήταν το αντικείµενο των συζητήσεων του Α/Υπ. Μεταφορών, κ. Haxhinasto, 
µε τον Ούγγρο Πρέσβη στα Τίρανα. 
 
Παρουσίαση του επενδυτικού σχεδίου για τον Λιµένα Shengjin 
Σύµφωνα µε δηλώσεις του Α/Υπουργού Μεταφορών και Υποδοµών, αναµένεται, σύντοµα, η 
παρουσίαση σε Κινέζους επενδυτές (µεταξύ άλλων) του επενδυτικού σχεδίου για τον λιµένα Shengjin 
που θα επηρεάσει θετικά την ανάπτυξη της περιοχής και θα προκαλέσει αύξηση των εµπορικών 
συναλλαγών. Το κόστος υλοποίησης του σχεδίου ανέρχεται σε 2,2 δισ. ευρώ, ενώ ο εν λόγω λιµένας 
θα έχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης πλοίων µέχρι 400 χιλ. τόνων. 
 
Με ταχύ ρυθµό οι εργασίες στη νέα λεωφόρο των Τιράνων 
Με ικανοποιητικό ρυθµό προχωρούν οι εργασίες στη νέα λεωφόρο των Τιράνων. Ο ∆ήµος προσπαθεί 
να ολοκληρώσει τα εκκρεµή ζητήµατα σχετικά µε την απαλλοτρίωση της απαιτούµενης γης. Το 
απαιτούµενο ποσό όµως, υπερβαίνει αυτό που είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισµό. 
 
Εγκαίνια του οδικού άξονα Αλβανίας - Κόσσοβου 
Σε σηµείο κοντά στην Πρίστινα εγκαινιάστηκε ο «Οδικός Άξονας του Έθνους», όπως ονοµάζεται ο 
οδικός άξονας  που συνδέει την Αλβανία µε το Κόσσοβο και κατευθύνεται προς τη Σερβία. Το έργο στο 
Κόσσοβο υλοποιήθηκε από τον αµερικανοτουρκικό όµιλο Bechtel-ENKA και σύµφωνα µε τον Π/Θ του 
Κοσσόβου αναµένεται να συνδέσει το Κόσσοβο µε την Αλβανία και το λιµάνι Shengjin στη Β∆ Αλβανία. 
 
Υπό µελέτη η απελευθεροποίηση της αγοράς τεχνικού ελέγχου αυτοκινήτων 
Ο Α/Υπ.Μεταφορών και Υποδοµών, κ. Haxhinasto, ανακοίνωσε την σκέψη της κυβέρνησης για 
απελευθεροποίηση του τεχνικού ελέγχου αυτοκινήτων. Στα Τίρανα, ο έλεγχος πραγµατοποιείται από 
µόνο µία εταιρεία. 
 

1.7 Τοµέας Τροφίµων  

 
Αύξηση της αγροτικής παραγωγής κατά 4 - 5 φορές 
Σύµφωνα µε το KASH (Albanian Agribusiness Council), η τοπική φυτική και ζωική παραγωγή αυξήθηκε 
4-5 φορές, σε σχέση µε την ίδια περίοδο τον προηγούµενο χρόνο. Αυτό οφείλεται στην αύξηση των 
επιδοτήσεων για την επέκταση των καλλιεργούµενων εδαφών και των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων.  
 
Η εγχώρια παραγωγή αγροτικών προϊόντων κυριαρχεί στην εσωτερική αγορά 
Στο 85% ανέρχεται η κάλυψη της εσωτερικής ζήτησης αγροτικών προϊόντων από την εγχώρια 
παραγωγή, κατά τη φθινοπωρινή περίοδο. Εκτιµάται ότι και κατά την χειµερινή περίοδο η αγορά δεν θα 
εξαρτάται πλήρως από τις εισαγωγές, όπως συνέβαινε τα προηγούµενα χρόνια, λόγω των µέτρων που 
έχουν λάβει οι παραγωγοί για προσφορά προϊόντων όλες τις εποχές. 
 
Ρύθµιση των σφαγείων και του εµπορίου ζώων 
Ειδική οµάδα δράσης θεσπίστηκε από τον Α/Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και ∆ιαχείρισης 
Υδάτων, προκειµένου να παταχθεί το εµπόριο κρέατος από πλανόδιους πωλητές. Οι πωλητές πρέπει 
να είναι εγγεγραµµένοι, να κατέχουν ειδική άδεια, καθώς και να λειτουργούν εντός προκαθορισµένων 
περιοχών. Η οµάδα θα προβεί σε επιτόπιους ελέγχους και στο εµπόριο ζωντανών ζώων. Σε περίπτωση 
που δεν τηρούνται τα απαραίτητα πρότυπα, η οµάδα θα κατάσχει το προϊόν και θα καταστρέφει τις 
εγκαταστάσεις. Στα Τίρανα έχει, ήδη, προβεί σε κλείσιµο του 80% των παρανόµων δραστηριοτήτων. 
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Κατασκευή σύγχρονης αγοράς κρέατος 
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, σε διάστηµα 2 µηνών αναµένεται να κατασκευαστεί νέα σύγχρονη αγορά 
κρέατος στην περιοχή της πλατείας Avni Rustem στα Τίρανα. 
 
Έλεγχοι σε επιχειρήσεις τοµέα αρτοποιίας 
Η Εθνική Αρχή Ελέγχου Τροφίµων σχεδιάζει την άµεση διεξαγωγή ελέγχων σε επιχειρήσεις παραγωγής 
και εµπορίας προϊόντων άρτου, οι οποίοι θα συνεχιστούν µέχρι να επιβεβαιωθεί ότι όλες οι 
επιχειρήσεις του τοµέα πληρούν τις υγειονοµικές και λοιπές προϋποθέσεις που ορίζουν οι σχετικές 
διατάξεις.  
 
Απαγόρευση της αλιείας της ενδηµικής πέστροφας έως τον Μάρτιο 2014 
Το Α/Υπ. Περιβάλλοντος εξέδωσε απόφαση µε την οποία απαγορεύεται η αλιεία του ενδηµικού στη 
λίµνη της Οχρίδας είδους πέστροφας (Koran και Belushka) έως 1 Μαρτίου 2014. 
 
∆ιαµαρτυρία εγχώριων εταιρειών παραγωγής µπύρας για το ύψος της ένσηµης ταινίας 
φορολογίας  
Σε συνάντηση που είχαν µε την αρµόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, οι εγχώριες εταιρείες παραγωγής 
µπύρας κατήγγειλαν το αυξηµένο τέλος που πρέπει να πληρώνουν στην ανάδοχο εταιρεία για την 
ένσηµη ταινία φορολογίας και ζήτησαν τη µείωσή του από 22 € χωρίς ΦΠΑ σε 2 € χωρίς ΦΠΑ. 
 

1.8 Τουριστικός τοµέας 

 
Επίσκεψη Παγκόσµιας Τράπεζας στους Αγ. Σαράντα 
Η Παγκόσµια Τράπεζα, η οποία χρηµατοδοτεί το έργο του λιµανιού για κρουαζιερόπλοια στους Αγίους 
Σαράντα, ζήτησε από τις τοπικές αρχές, την επίσπευση της ολοκλήρωσης των εργασιών. 
 

1.9 Άλλες ειδήσεις επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος 

 
19η ∆ιεθνής Εµπορική Έκθεση στα Τίρανα   
Από 23 - 27 Νοεµβρίου τ.έ. πραγµατοποιήθηκε η ∆ιεθνής Εµπορική Έκθεση Τιράνων, από την Klik 
Expo Group, µε την παρουσία επιχειρήσεων από την Ελλάδα, Σερβία, Βουλγαρία, ΠΓ∆Μ, Βοσνία, 
Σλοβενία, Κροατία, Ιταλία, Ουγγαρία, Ταϊβάν, Τουρκία, Κόσσοβο, Πολωνία, Σλοβακία κ.α.   
  

Εκτίµηση για αύξηση εξαγωγών στην κλωστοϋφαντουργία το 2014 
Τα στοιχεία του 9µήνου 2013 για τον τοµέα υφάσµατος παρουσιάζουν αύξηση του εξωτερικού 
εµπορίου κατά 11% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, γεγονός που προκαλεί αισιοδοξία για τις 
επιδόσεις τον επόµενο χρόνο. 

 
Τίτλοι ιδιοκτησίας στους αγρότες της Κοινότητας Frakull στο Fier 
Αυτό ανακοίνωσε ο Α/ΠΘ σε κοινή του επίσκεψη στην περιοχή µε τον Α/Υπ. Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και ∆ιαχείρισης Υδάτων. Η βάση για την κατανοµή των τίτλων ιδιοκτησίας θα είναι ο Ν.7501 
και θα αφορά αυτούς που καλλιεργούν τη γη για πάνω από 20 έτη. 
 
Μεταρρυθµίσεις στην αγροτική γη 
Εκτός των πιστοποιητικών ιδιοκτησίας που αναµένεται να χορηγηθούν, το Α/Υπ. Γεωργίας αναµένεται 
να εισάγει φόρο για γη που δεν καλλιεργείται. Επίσης, για να µπορεί να ενοικιαστεί ένα αγροτεµάχιο 
θα πρέπει να είναι έκτασης τουλάχιστον 15 εκταρίων. 
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Στρατηγική για προσέλκυση επενδύσεων 
Η Α/Υφυπουργός Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, κα Paskali, ανακοίνωσε την προετοιµασία ελκυστικών 
πακέτων επενδύσεων, σε διάφορους τοµείς της οικονοµίας, προκειµένου η Αλβανία προσελκύσει 
επενδυτές από την Ιταλία και τις γειτονικές χώρες. Οι επαφές µε τις εταιρείες και τα επιµελητήρια 
αναµένονται να ξεκινήσουν το Φεβρουάριο 2014. 
 
82 εκ. € από την ΕΕ στο πλαίσιο του IPA 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το εθνικό πρόγραµµα έτους 2013 για την Αλβανία, στο πλαίσιο του 
IPA, µε το οποίο θα χρηµατοδοτηθούν 19 έργα, κυρίως σε τοµείς προτεραιότητας, όπως η δικαιοσύνη 
και η πάταξη του οργανωµένου εγκλήµατος και της διαφθοράς. 

 
Πτώση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 
Σύµφωνα µε την Τράπεζα της Αλβανίας, η παραγωγικότητα της εργασίας, το β’ τρίµηνο τ.έ., εµφάνισε 
ετήσια µείωση 5,3%, για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο. Ο µέσος µισθός έχει επίσης µειωθεί κατά 1,9%. 

 
Κοινή προσπάθεια των επιχειρηµατικών φορέων για επίλυση προβληµάτων 
Οι Επιχειρηµατικές Ενώσεις και τα Εµπορικά και Βιοµηχανικά Επιµελητήρια της Αλβανίας, σκοπεύουν 
να παρουσιάσουν από κοινού τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα µέλη τους, προκειµένου να 
καταστεί ευκολότερη η επίλυσή τους από τους αρµόδιους κρατικούς φορείς.  
 
Εξόφληση κρατικών οφειλών προς επιχειρήσεις 
Ο Αλβανός Υπουργός Οικονοµικών, κ. Shkelqim Cani, δήλωσε ότι από τον Ιανουάριο 2014 και αφού 
ολοκληρωθεί ο λογιστικός έλεγχος από την εταιρεία Deloitte & Touche, το αλβανικό κράτος θα ξεκινήσει 
την αποπληρωµή των οφειλών του προς επιχειρήσεις, οι οποίες υλοποίησαν δηµόσια έργα. 
 
Έγκριση δανειακής συµφωνίας µεταξύ Αλβανίας και IBRD  
Το Υπουργικό Συµβούλιο, κατά τη συνεδρίαση της 22.11.2013, αποφάσισε την επί της αρχής έγκριση 
της δανειακής συµφωνίας µεταξύ Αλβανίας και ∆ιεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 
(IBRD), ύψους 62,5 εκ. ευρώ, για τη χρηµατοδότηση έργου διαχείρισης υδάτων στο ∆υρράχιο.  
 
Έλεγχος όλων των συµφωνιών παραχώρησης 
Ενδελεχής έλεγχος όλων των συµφωνιών παραχώρησης, που υπέγραψε η προηγούµενη κυβέρνηση, 
πρόκειται να ξεκινήσει σύντοµα. Προς τον σκοπό αυτόν, το αλβανικό Υπουργείο Οικονοµικής 
Ανάπτυξης, Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας έχει ήδη ζητήσει από τα υπόλοιπα Υπουργεία 
λεπτοµερή κατάλογο όλων των συµφωνιών παραχώρησης της αρµοδιότητάς τους. 

2. Η αλβανική οικονοµία 

∆ΝΤ και Παγκόσµια Τράπεζα «σκανάρουν» τα οικονοµικά της Αλβανίας 
Εµπειρογνώµονες από τους δύο φορείς ερευνούν το σύνολο του αλβανικού χρηµατοοικονοµικού 
συστήµατος. Στην αιχµή της έρευνας βρίσκονται τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια, ήτοι το τραπεζικό 
σύστηµα, το ασφαλιστικό σύστηµα και η εγγύηση των καταθέσεων. 
 
105% επίτευξη του στόχου του Οκτωβρίου για τα έσοδα των τελωνείων 
Τον Οκτώβριο τ.έ. τα έσοδα από τα τελωνεία ήταν περισσότερα κατά 2,8 δισ. Λεκ ή 28 εκ.$ σε σχέση 
µε τον Σεπτέµβριο τ.έ. 
 
Αύξηση τιµών καταναλωτή, Οκτώβριος 2013 
Ο ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή ανήλθε στο 114,8%, παρουσιάζοντας αύξηση 0,1% σε σχέση µε τον 
προηγούµενο µήνα. Ο ετήσιος ρυθµός τον Οκτώβρη ανήλθε στο 1,7%, ενώ τον προηγούµενο χρόνο 
ήταν 2,7%.Ο ∆είκτης «Τρόφιµα και µη αλκοολούχα ποτά» µειώθηκε κατά 0,1%, µε την µεγαλύτερη 
µείωση στην υποοµάδα «Φρούτα» (3,9%). Μείωση εµφάνισε και ο δείκτης «Επικοινωνίες» κατά 2,9%, 
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κυρίως λόγω της µείωσης τιµών στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας. Από την άλλη, ο ∆είκτης 
«Λαχανικά, συµπεριλαµβανοµένων των πατατών» εµφάνισε αύξηση  3,8% και ο ∆είκτης «Ένδυση και 
Υπόδηση» 0,4%. 
 
Προτεραιότητες στον προϋπολογισµό του 2014 
Σύµφωνα µε πηγές, οι προτεραιότητες του προϋπολογισµού για το 2014 θα είναι η παιδεία, η υγεία, η 
γεωργία και οι υποδοµές, όπου αναµένεται αύξηση του προϋπολογισµού κατά 4-5%, σε σχέση µε 
πέρυσι. Η σύνταξη του προϋπολογισµού τελεί υπό την επίβλεψη εµπειρογνωµόνων του ∆ΝΤ και της 
Παγκόσµιας τράπεζας.  
 
Απόφαση Κεντρικής Τράπεζας για µείωση βασικού επιτοκίου στο 3,25% 
Η Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας προέβη σε περαιτέρω µείωση του βασικού επιτοκίου, στο 3,25% 
από 3,5%. 
 
Συνεργασία φορολογικών και τελωνειακών αρχών για την πάταξη της φοροδιαφυγής του ειδικού 
φόρου κατανάλωσης 
Εξ’ αιτίας της µεταφοράς αρµοδιότητας για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης από τις φορολογικές αρχές 
στα τελωνεία, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Γι’ αυτό το λόγο θα συνεργαστούν οι δύο 
αρχές και θα ανοίξουν όλους τους εκκρεµείς φακέλους. 
 
Θετική η βαθµολογία των επιχειρήσεων για την οικονοµία 
Ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος ανέβηκε 10,3% το γ΄ τρίµηνο τ.έ., σύµφωνα µε έρευνα της Τράπεζας της 
Αλβανίας. Η εµπιστοσύνη των επιχειρήσεων βελτιώθηκε, αν και παραµένει χαµηλότερη από ότι ο 
µακροπρόθεσµος µέσος όρος. Η βελτίωση οφείλεται στον τοµέα των υπηρεσιών (20% αύξηση στον 
δείκτη εµπιστοσύνης) και τη βιοµηχανία (1,5%), ενώ ο κατασκευαστικός τοµέας (-4,4%) και οι 
καταναλωτές συνεχίζουν να επιδρούν αρνητικά στο δείκτη. 
 
Το αλβανικό φορολογικό σύστηµα από τα δυσκολότερα στον κόσµο 
Σύµφωνα µε έρευνα της Παγκόσµιας Τράπεζας, το φορολογικό σύστηµα της Αλβανίας κατατάσσεται 
στην 146η θέση , ανάµεσα σε 189 χώρες. Παρόλο που το επίπεδο της φορολογίας είναι χαµηλότερο 
από τον µ.ό. της περιοχής και του κόσµου, έχει υψηλό κόστος διαχείρισης. Συγκεκριµένα, µία εταιρεία 
υποχρεούται να προβεί σε 42 πληρωµές το έτος, 13 για την φορολογία κερδών, 12 για διάφορες 
εργατικές συνεισφορές και 17 για άλλα είδη εθνικών ή τοπικών φόρων.  
Η Ελλάδα κατατάσσεται 53η, η Βοσνία 135η, η Βουλγαρία 81η, το Μαυροβούνιο 86ο, η ΠΓ∆Μ 26η, η 
Σερβία 161η, το Κόσσοβο 43ο, η Ρουµανία 134η και η Κροατία 34η. 
 
Υπερφόρτωση συστήµατος ηλεκτρονικής υποβολής φορολογικών δηλώσεων 
Η λειτουργία του συστήµατος ηλεκτρονικής υποβολής φορολογικών δηλώσεων διεκόπη την Παρασκευή 
22.11.2013, λόγω υπερφόρτωσης, ως αποτέλεσµα εργασιών συντήρησης. Σύµφωνα µε το Υπουργείο 
Οικονοµικών, η λειτουργία του συστήµατος θα αποκατασταθεί σύντοµα, αφού γίνουν µερικές 
βελτιωτικές τροποποιήσεις. 
 
Αξιολόγηση στην αλβανική οικονοµία 
Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s βαθµολόγησε για µία ακόµα φορά φέτος µε Β1 την αλβανική οικονοµία. 
Αυτή τη φορά όµως οι συστάσεις για περισσότερη προσοχή ως προς το δηµόσιο χρέος και τα έσοδα 
από τους φόρους είναι επιτακτικές και δεν αποκλείεται η υποβάθµιση της χώρας στην επόµενη 
αξιολόγηση.  
 
Αύξηση του δηµοσίου χρέους κατά 4,3 ποσοστιαίες µονάδες µέχρι το τέλος του έτους 
Σύµφωνα µε την τελευταία έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας της Αλβανίας για την νοµισµατική πολιτική, 
το πρωτογενές έλλειµµα του προϋπολογισµού υπολογίζεται περίπου στα 31,5 δισ. λεκ (226 εκ. ευρώ), 
γεγονός που θα προκαλέσει αύξηση του δηµοσίου χρέους κατά 4,3 ποσοστιαίες µονάδες, µέχρι το 
τέλος του 2013. 



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

Γραφείο ΟΕΥ  Πρεσβείας Τιράνων, 
Ενηµερωτικό ∆ελτίο Νοεµβρίου 2013  Σελίδα 8 από 11 

 

3.Ευρωπαϊκή προοπτική 
 
Θετική αξιολόγηση του Visegrad Group για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της Αλβανίας 
Οι χώρες του Visegrad Group, ήτοι Τσεχία, Ουγγαρία, Πολωνία και Σλοβακία, αξιολόγησαν θετικά την 
πρόοδο της Αλβανίας για τη λήψη του καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην ΕΕ. 
 
Οµόφωνο ψήφισµα του Α/Κοινοβουλίου για την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας 
Με τη θετική ψήφο όλων των παρισταµένων, η Α/Βουλή υιοθέτησε ψήφισµα µε το οποίο επιβεβαιώνεται 
η προσήλωση της χώρας στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. 
 
Στήριξη Ρουµανίας στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της Αλβανίας 
Την στήριξη της Ρουµανίας στην ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας επιβεβαίωσε ο Πρόεδρος του 
Ρουµανικού Κοινοβουλίου, κ.Zgonea  στη συνάντησή του µε τον Πρόεδρο του Αλβανικού Κοινοβουλίου, 
κ. Meta. 
 
Συνάντηση Αλβανών Υπουργών στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής ∆ράσης 
Στο πλαίσιο επίσηµης επίσκεψής τους στις Βρυξέλλες, οι Υπουργοί Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, κα 
Klajda Gjosha, Εσωτερικών, κ. Simir Tahiri, και ∆ικαιοσύνης, κ. Nasip Naco, συναντήθηκαν µε τον 
Εκτελεστικό Γενικό Γραµµατέα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής ∆ράσης (EEAS), ο οποίος 
αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει σηµειώσει η Αλβανία και σηµείωσε ότι οι προσπάθειες της 
Αλβανίας δηµιουργούν αισιοδοξία για το µέλλον της. 
  
Υπέρ της ένταξης στην ΕΕ οι Αλβανοί πολίτες 
Σύµφωνα µε έρευνα του Αλβανικού Ινστιτούτου ∆ιεθνών Σχέσεων, 85% των Αλβανών πολιτών 
τάσσονται υπέρ της ένταξής τους στην ΕΕ, 6% κατά, ενώ 9% δεν εξέφρασαν άποψη. 
 
Επίσκεψη Επιτρόπου Αλιείας και Θαλάσσιας Πολιτικής κας Μ. ∆αµανάκη 
Κατά την επίσκεψή της στα Τίρανα, η Επίτροπος κα ∆αµανάκη συναντήθηκε µε τον Α/ΠΘ, τον Α/ 
Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον Α/ΥΠΕΞ και τον Α/ Υπ. Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
∆ιαχείρισης Υδάτων. Θέµατα συζήτησης, εκτός άλλων, απετέλεσαν το Σχέδιο ∆ράσης για την 
Στρατηγική της Ε.Ε για την Αδριατική και το Ιόνιο (EUSAIR), η παροχή βοήθειας στους τοµείς της βιο-
τεχνολογίας, του τουρισµού και της θαλάσσιας ενέργειας, η δηµιουργία αλιευτικού και τουριστικού 
λιµανιού στη Lezha και ναυπηγείου για την επισκευή των αλιευτικών. Επιπροσθέτως, συζητήθηκε η 
κατασκευή ιχθυαγοράς σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
 

4 .∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις 
 
Επίσηµη επίσκεψη του Προέδρου της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας στην Αλβανία (3-5.11.2013) 
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, κ. Κ. Παρούλιας, πραγµατοποίησε επίσηµη τριήµερη 
επίσκεψη στην Αλβανία, όπου συναντήθηκε, µεταξύ άλλων, µε τον Α/ Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας κ. 
Nishani,  τον α/ΠΘ κ. Rama, τον πρόεδρο της Βουλής κ. Meta, τον Βουλευτή του ΚΕΑ∆ κ. Dule και τον 
Αρχιεπίσκοπο Τιράνων, ∆υρραχίου και πάσης Αλβανίας. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι 
διµερείς πολιτικές και οικονοµικές σχέσεις, η πορεία της Αλβανίας προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, η 
ελληνική οµογένεια στην Αλβανία, τα στρατιωτικά κοιµητήρια, η συνεργασία στο πλαίσιο του ΤΑΡ και η 
οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Στην επίσηµη αποστολή συµµετείχαν, επίσης, ο Υπουργός 
Άµυνας, κ. Αβραµόπουλος, ο Υπ. Περιβάλλοντος, κ. Μανιάτης και ο Γεν. Γραµµατέας ∆ΟΣ & ΑΣ του 
Υπουργείου Εξωτερικών, κ. Μίχαλος, οι οποίοι πραγµατοποίησαν ξεχωριστές συναντήσεις για τα 
θέµατα αρµοδιότητάς τους. 
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Ελληνο – Αλβανική Στρογγυλή Τράπεζα για την Οικονοµία και την Ενέργεια 
Στο πλαίσιο της τριήµερης επίσηµης επίσκεψης του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας στην Αλβανία (3-
5.11.2013) πραγµατοποιήθηκε, τη ∆ευτέρα 4.11.2013, υπό τον τίτλο «Χαράζοντας µια νέα πορεία», η 
«Ελληνο – Αλβανική Στρογγυλή Τράπεζα για την Οικονοµία και την Ενέργεια» (Hellenic–Albanian 
Economic and Energy Roundtable – Setting a New Course), η οποία διοργανώθηκε από την Ελληνική 
Πρεσβεία και το Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων.  
Την εκδήλωση τίµησαν, µε την παρουσία τους ως οµιλητές ο Πρόεδρος της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας κ. 
Κάρολος Παπούλιας, ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας της Αλβανίας κ. Bujar Nishani, ο Υπουργός Εθνικής 
Άµυνας κ. ∆ηµήτριος Αβραµόπουλος (εκ µέρους της ελληνικής κυβέρνησης), ο Αντιπρόεδρος της 
αλβανικής κυβέρνησης κ. Niko Peleshi (εκ µέρους της αλβανικής κυβέρνησης), ο Υπουργός 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ιωάννης Μανιάτης, ο Αλβανός Υπουργός 
Ενέργειας και Βιοµηχανίας κ. Damian Gjiknuri, ο Αλβανός Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Sokol Dervishaj 
και ο Γεν. Γραµµ. ∆ΟΣ & ΑΣ κ. Παναγιώτης Μίχαλος, ενώ από πλευράς επιχειρηµατικής κοινότητας, 
συµµετείχαν ως οµιλητές ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Αλβανίας κ. Ιωάννης 
Κουγιώνας και ο Πρόεδρος της Ένωσης Επιχειρηµατικών Φορέων Αλβανίας “Biznes Albania” κ. Luan 
Bregasi.   
Οι συµµετέχοντες που παρακολούθησαν τις εργασίες της στρογγυλής τράπεζας υπερέβησαν τα 200 
άτοµα, µεταξύ των οποίων αρκετά µέλη της αλβανικής κυβέρνησης βουλευτές και πολιτευτές των δυο 
µεγάλων πολιτικών κοµµάτων και του ΚΕΑ∆, επικεφαλής ξένων πρεσβειών και µέλη της εδώ 
διπλωµατικής κοινότητας, ∆ήµαρχοι και λοιποί εκπρόσωποι τοπικής αυτοδιοίκησης των κυριότερων 
περιοχών της χώρας, υψηλόβαθµα στελέχη της αλβανικής διοίκησης, καθώς και εκπρόσωποι 
επιχειρηµατικών φορέων της χώρας και αλβανικών επιχειρήσεων, πολλές εκ των οποίων ελληνικών 
συµφερόντων. 
Στην ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Τιράνων έχουν αναρτηθεί περισσότερες πληροφορίες για την 
εκδήλωση: http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=37719,  
καθώς και  φωτογραφικό υλικό:  
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=37726.  
 
7ο Ελληνο – Αλβανικό Επιχειρηµατικό Φόρουµ (Τίρανα, 13.11.2013) 
Πραγµατοποιήθηκε στα Τίρανα, την Τετάρτη 13.11.2013, υπό τον τίτλο «Ο ρόλος των τραπεζών – 
Γέφυρες για την Ανάπτυξη», το 7ο Έλληνο – Αλβανικό Επιχειρηµατικό Φόρουµ (7th Hellenic – Albanian 
Business Forum “The Role of Banks – Bridges to Development”), το οποίο διοργανώθηκε από την 
Ελληνική Πρεσβεία και το Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων, σε συνεργασία µε την Ένωση Ελληνικών 
Επιχειρήσεων Αλβανίας, στο ξενοδοχείο Sheraton.  
Τις εργασίες του Φόρουµ παρακολούθησαν άνω των 250 ατόµων, µεταξύ των οποίων µέλη της 
αλβανικής κυβέρνησης, του αλβανικού Κοινοβουλίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης, 
συµµετείχαν υψηλόβαθµα στελέχη αλβανικών επιχειρήσεων, η πλειοψηφία της ελληνικής 
επιχειρηµατικής κοινότητας στην Αλβανία και εκπρόσωποι επιχειρηµατικών φορέων της χώρας.  
Επιπλέον, την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους µέλη της εδώ διπλωµατικής κοινότητας και 
υψηλόβαθµα στελέχη της αλβανικής διοίκησης. Την εκδήλωση, προλόγισαν ο Πρέσβης της Ελλάδος κ. 
Λεωνίδας Ροκανάς, ο Αντιπρόεδρος του αλβανικού Κοινοβουλίου κ. Vangjel Dule, ο Υφυπουργός 
Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης κ. Majlind Lazimi, ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Erjon Luci και ο Πρόεδρος 
της Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Αλβανίας κ. Ιωάννης Κουγιώνας. 
Στην ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Τιράνων έχουν αναρτηθεί περισσότερες πληροφορίες για την 
εκδήλωση: http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=37723, 
καθώς και  φωτογραφικό υλικό: 
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=37800. 
 
Κύρωση Συµφωνίας Αποφυγής ∆ιπλής Φορολογίας µε το Ηνωµένο Βασίλειο 
Το αλβανικό Κοινοβούλιο αναµένεται να κυρώσει τη Συµφωνία, η οποία υπεγράφη στις 26.3.2013 µε το 
Ηνωµένο Βασίλειο, για την αποφυγή διπλής φορολογίας και την πρόληψη της φοροδιαφυγής. Η 
Συµφωνία θα τεθεί σε ισχύ µετά την επικύρωσή της και από τις δύο πλευρές. 
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Συνεργασία Αλβανίας – Κουβέιτ στον αγροτικό τοµέα και στην αλιεία 
Τις πιθανότητες για σύναψη διακρατικής συµφωνίας για τη συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας 
συζήτησε ο Α/Υπ. Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και ∆ιαχείρισης Υδάτων µε τον Πρέσβη του Κουβέιτ 
στην Αλβανία, κ. Al Bader. Σηµειώνεται ότι πολλά έργα στις µεταφορές, άρδευση και αποστράγγιση 
έχουν χρηµατοδοτηθεί από το Κουβέιτ από το Ταµείο για την Οικονοµική Ανάπτυξη. 
 
Πρόσκληση σε Τούρκους επενδυτές 
Το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Τιράνων προσκάλεσε επενδυτές από την Τουρκία να 
επενδύσουν στην Αλβανία. Περίπου 100 τουρκικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην αγορά της 
Αλβανίας, σε διάφορους τοµείς, ενώ η Τουρκία είναι ο 4ος εµπορικός εταίρος της Αλβανίας. 
 
Οικονοµική στήριξη 28,5 εκ. $ από τις ΗΠΑ προς την Αλβανία 
Οικονοµική στήριξη ύψους 28,5 εκ. $ πρόκειται να λάβει η Αλβανία από τις ΗΠΑ, για τη βελτίωση του 
κράτους δικαίου, της διακυβέρνησης, καθώς και για τη δηµιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων 
για βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη. Το ποσό των 28,5 εκ. $ θα διατεθεί τµηµατικά, µε τη µορφή 
επιχορηγήσεων, σε βάθος τριετίας. 
 
Ενδιαφέρον απελευθέρωσης εµπορίου αγροτικών προϊόντων Αλβανίας & Βοσνίας-Ερζεγοβίνης 
Στο περιθώριο της ετήσιας συνάντησης της Μεικτής Υπουργικής Επιτροπής της CEFTA (Σεράγεβο, 
20.11.2013), συζητήθηκε η προοπτική απελευθέρωσης του εµπορίου αγροτικών προϊόντων µεταξύ 
Αλβανίας και Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. 
 
Αποστολές Γερµανικών επιχειρήσεων στην Αλβανία 
∆ύο επιχειρηµατικές αποστολές πραγµατοποίησαν πρόσφατα γερµανικές εταιρείες προκειµένου 
διερευνήσουν τις δυνατότητες επένδυσης σε τοµείς όπως της ένδυσης, της αγροβιοµηχανίας, των 
ορυχείων κλπ.  
 
Πρόοδος στο πρόγραµµα αδελφοποίησης των τελωνείων της Αλβανίας και της Ιταλίας 
Τα Α/τελωνεία επικεντρώνονται στον εκσυγχρονισµό του συστήµατος και την αύξηση της 
αποδοτικότητας στον αγώνα κατά της φοροδιαφυγής µέσω ανταλλαγής πληροφοριών. Η µεταφορά 
τεχνογνωσίας από την Ιταλία αφορά στην ανάλυση κινδύνου, στην αναγνώριση πλαστών προϊόντων 
και σε ανάπτυξη των ικανοτήτων του ανθρωπίνου δυναµικού. 
 
∆ιεύρυνση συνεργασίας των τελωνειακών αρχών Αλβανίας και Μαυροβουνίου 
Οι τελωνειακές αρχές των δύο χωρών προετοιµάζουν λεπτοµερές σχέδιο δράσης για την πάταξη της 
λαθρεµπορίας και της φοροδιαφυγής, καθώς και τη διευκόλυνση των συναλλαγών, το οποίο θα 
περιλαµβάνει, εκτός άλλων, ανταλλαγή πληροφοριών και επιτάχυνση διαδικασιών. 
 
Υπογραφή Συµφωνίας Συνεργασίας Αλβανίας και Γερµανίας 
Συµφωνία για Στρατηγική Συνεργασία ανάµεσα στην Αλβανία και τη Γερµανία υπεγράφη από τον 
Αντιπρόεδρο της Αλβανικής Κυβέρνησης και τον Γερµανό Πρέσβη στην Αλβανία, στο πλαίσιο της 
οποίας αναµένεται η υλοποίηση έργων στον τοµέα της διαχείρισης απορριµµάτων και διαχείρισης 
υδάτων.  
 

5 .Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος 
 
Μνηµόνιο Συνεργασίας για την πάταξη του οργανωµένου εγκλήµατος και της διαφθοράς 
Η Αλβανική Αστυνοµία, η Κρατική Υπηρεσία Υπηρεσιών και η Γενική Εισαγγελία υπέγραψαν µνηµόνιο 
συνεργασίας για την εµβάθυνση της συνεργασίας στον αγώνα ενάντια στο οργανωµένο έγκληµα και τη 
διαφθορά. 
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Υπερ-πολιτικοποιηµένο περιβάλλον στην Αλβανία 
Αυτό διαπίστωσε το Κονγκρέσο Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης του Συµβουλίου της 
Ευρώπης κατά την 25η Συνεδρίασή του στο Στρασβούργο. Αν και η αποκέντρωση έγινε και µάλιστα 
σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα, το επίπεδο της εµπλοκής του περιφερειακού επιπέδου στη 
συνολική διακυβέρνηση της χώρας παραµένει χαµηλή και παρεµποδίζεται από κοµµατικά κριτήρια. 
 
Μη αποδοχή των χηµικών όπλων της Συρίας 
Μετά από έντονες αντιδράσεις και κινητοποιήσεις από εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών, 
καλλιτέχνες, αναλυτές, περιβαλλοντολόγους, πολιτικούς και απλούς πολίτες, ο Α/ΠΘ κ. Ράµα δήλωσε 
ότι είναι αδύνατο για την Αλβανία να συµπεριληφθεί στην επιχείρηση της καταστροφής των χηµικών 
όπλων της Συρίας. 
 
Ηλεκτρονική πύλη για καταγγελίες επί παρανόµων χορηγήσεων οικονοµικής βοήθειας 
Στις 27.11.2013, ξεκίνησε τη λειτουργία της ειδική ηλεκτρονική πύλη, όπου υποβάλλονται καταγγελίες 
για περιπτώσεις παράνοµης χορήγησης οικονοµικής βοήθειας για άτοµα µε αναπηρία ή 
αναξιοπαθούντες. 
 
 
 
 
 
Η Προϊσταµένη 
 
 
Παγώνα Λάρδα 
Σύµβουλος ΟΕΥ Α΄ 


