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1. Επιχειρηματική δραστηριότητα 
 
 

1.1 Ενέργεια και Ορυκτά 

 
Αποτελέσματα διαγωνισμού για την εκχώρηση δικαιωμάτων στην έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή 
υδρογονανθράκων στην Αλβανία (οικόπεδα 4 και Dumre) 
Στις αρχές Αυγούστου τ.έ., το Α/Υπουργείο Ενέργειας και Βιομηχανίας ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών για την εκχώρηση δικαιωμάτων στην έρευνα, ανάπτυξη και 
παραγωγή υδρογονανθράκων στα χερσαία οικόπεδα 4 και Dumre. Υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος ήταν η 15.07.2015. Οι εταιρείες που αναδείχθηκαν νικήτριες είναι οι αγγλο-ολλανδική «Shell 
Upstream Albania» και η καναδική «Petromanas Albania» για το οικόπεδο 4 και η «Navitas Petroleum Limited» 
(του ισραηλινού ομίλου Delek) για το Dumre (κοντά στο Elbasan). Η Α/Εθνική Υπηρεσία Φυσικών Πόρων 
(ΑΚΒΝ) ξεκίνησε τις διαπραγματεύσεις με τις ανωτέρω εταιρείες σχετικά με τους βασικούς όρους των 
συμφωνιών που θα υπογραφούν. Σημειώνεται ότι οι εταιρείες Petromanas και Shell  έχουν, ήδη, από κοινού, 
δικαιώματα έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής υδρογονανθράκων στα χερσαία οικόπεδα 2 και 3, ενώ η 
Petromanas είχε, στο παρελθόν, στα οικόπεδα D και E. 
 
ΛΗΞΗ 15.10.2015 - Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για την εκχώρηση δικαιωμάτων στην 
έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή υδρογονανθράκων στην Αλβανία (οικόπεδα 5, C και Panaja) 
Ο Α/Υπουργός Ενέργειας και Βιομηχανίας, με την υπ’ αριθμ. 170 / 10.07.2015 απόφασή του, παρέτεινε την 
προθεσμία υποβολής των προσφορών για τα χερσαία οικόπεδα 5, C και Panaja (Αυλώνα). Η νέα προθεσμία 
λήγει στις 15 Οκτωβρίου 2015. Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούν να αναζητήσουν απ’ ευθείας τις 
απαραίτητες πληροφορίες (θεσμικό πλαίσιο και τους όρους που διέπουν την υποβολή της αίτησης), στην 
αγγλική γλώσσα, στην ιστοσελίδα της AKBN http://akbn.gov.al/negotiation-procedures-for-free-oil-gas-
exploration-blocks/?lang=en. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει η Shell και ο όμιλος 
Delek (Ισραήλ). 
 
Ιδιωτικοποίηση της ALBPETROL 
Η Κυβέρνηση της Αλβανίας ανακοίνωσε την ιδιωτικοποίηση της κρατικής επιχείρησης Albpetrol. Η εκτίμηση 
της οικονομικής αξίας της εταιρείας και η σύνταξη του πακέτου ιδιωτικοποίησης θα προετοιμασθεί με τη 
βοήθεια διεθνών χρηματοοικονομικών οργανισμών. Με γνώμονα τα σχέδια ιδιωτικοποίησης της Albpetrol, 
τροποποιήθηκε, τον Απρίλιο τ.έ., ο Νόμος για τους Υδρογονάνθρακες, προκειμένου διαβιβασθούν τα 
δικαιώματα διαχείρισης των ελεύθερων οικοπέδων από την Albpetrol στην Αλβανική Κυβέρνηση.  
 
Έλεγχοι και κυρώσεις σε σταθμούς καυσίμων 
Κατά τον Ιούλιο τ.έ., η Κεντρική Τεχνική Επιθεώρηση, ύστερα από σχετικούς ελέγχους, προχώρησε σε επιβολή 
προστίμων 16 σταθμών καυσίμων. Οι πέντε (5) εταιρείες είχαν ελλιπή δικαιολογητικά, ενώ 11 εταιρείες 
εμπορεύονταν καύσιμα και παράγωγα αυτών που δεν πληρούσαν τα απαραίτητα τεχνικά πρότυπα. Στοιχεία 
για τις εταιρείες αυτές είναι διαθέσιμα στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://iqt.gov.al/al/wp-
content/uploads/2015/08/TABELA-E-SANKSIONEVE-T%C3%8B-MARRA-NGA-I.SH_.T.I.-P%C3%8BR-
INSPEKTIMET-E-PERIUDH%C3%8BS-KORRIK-2015.pdf. 
 
Έναρξη εργασιών κατασκευής οδών πρόσβασης & γεφυρών για τον ΤΑΡ στην Αλβανία 
Μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης τον Απρίλιο τ.έ. (βλ. Δελτίο Απριλίου), πραγματοποιήθηκαν στις 
3.7.2015 τα εγκαίνια για την έναρξη των εργασιών των οδών πρόσβασης και των γεφυρών κατά μήκος της 
όδευσης του αγωγού ΤΑΡ στην Αλβανία. Υπενθυμίζεται ότι το έργο ανέλαβαν η αλβανική εταιρεία Gener 2 
Sh.p.K και η ιταλική Sicilsaldo S.p.A. και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2016. Τα εγκαίνια έλαβαν χώρα 
κοντά στην πόλη Çorovodë και παρέστησαν ο Α/ΠΘ, κ. Edi Rama, ο Α/Υπουργός Ενέργειας και Βιομηχανίας, κ. 
Damian Gjiknuri και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΡ, κ. Ian Bradshaw. Ο κ. Bradshaw τόνισε την κομβική 
σημασία που έχει η κατασκευή των οδών πρόσβασης στην Αλβανία για την πρόοδο του συνόλου του έργου. 
Δεσμεύθηκε, ακόμη, για μηδενική βλάβη σε επηρεαζόμενες κοινότητες και ελάχιστη επίπτωση στο περιβάλλον. 

http://akbn.gov.al/negotiation-procedures-for-free-oil-gas-exploration-blocks/?lang=en
http://akbn.gov.al/negotiation-procedures-for-free-oil-gas-exploration-blocks/?lang=en
http://iqt.gov.al/al/wp-content/uploads/2015/08/TABELA-E-SANKSIONEVE-T%C3%8B-MARRA-NGA-I.SH_.T.I.-P%C3%8BR-INSPEKTIMET-E-PERIUDH%C3%8BS-KORRIK-2015.pdf
http://iqt.gov.al/al/wp-content/uploads/2015/08/TABELA-E-SANKSIONEVE-T%C3%8B-MARRA-NGA-I.SH_.T.I.-P%C3%8BR-INSPEKTIMET-E-PERIUDH%C3%8BS-KORRIK-2015.pdf
http://iqt.gov.al/al/wp-content/uploads/2015/08/TABELA-E-SANKSIONEVE-T%C3%8B-MARRA-NGA-I.SH_.T.I.-P%C3%8BR-INSPEKTIMET-E-PERIUDH%C3%8BS-KORRIK-2015.pdf
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Σημείωσε ότι οι αποκατεστημένες οδοί και γέφυρες θα συμβάλουν όχι μόνο στον εκσυγχρονισμό των 
υποδομών μεταφορών, αλλά και θα αυξήσουν την πρόσβαση σε αγορές και υπηρεσίες, προωθώντας την 
μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη πολλών αλβανικών περιοχών. 
 
Κατακύρωση διαγωνισμού για τους Yπερ-συμπιεστές Αεριοστροβίλων του αγωγού TAP 
Ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP AG) ανέθεσε τη σύμβαση για την προμήθεια έξι υπερ-
συμπιεστών αεριοστροβίλων (τούρμπο) στην εταιρεία Siemens AG. Η διαγωνιστική διαδικασία είχε ξεκινήσει 
τον Ιούνιο 2014 και αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση σε δύο σταθμούς συμπίεσης, έξι υπερ-
συμπιεστών φυσικού αερίου – τρεις για τον σταθμό συμπίεσης κοντά στο Fier, στην Αλβανία, και τρεις για τον 
σταθμό συμπίεσης κοντά στους Κήπους, στην Ελλάδα. Πρόκειται για τον τρίτο διαγωνισμό που 
ολοκληρώνεται, μετά το διαγωνισμό για τις οδούς πρόσβασης (Απρίλιος 2015) και την προμήθεια σφαιρικών 
βαλβίδων μεγάλης διαμέτρου και ενεργοποιητών (Ιούλιος 2015). 
 
Αύξηση εσόδων για τον OSHEE και μείωση απωλειών (Ιούλιος 2015) 
Σύμφωνα με στοιχεία του Αλβανικού Φορέα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (OSHEE), οι εισπράξεις, κατά τον 
Ιούλιο τ.έ., αυξήθηκαν κατά 40%, ενώ οι απώλειες μειώθηκαν κατά 6%. Ειδικότερα, τον Ιούλιο 2015, οι 
εισπράξεις ανήλθαν σε 4,88 δισ. Λεκ (περ. 34,8 εκ. €), 1,38 δισ. Λεκ (περ. 9,8 εκ. €) περισσότερο από τον 
Ιούλιο 2014 και 1,66 δισ. Λεκ (περ. 11,8 εκ. €) περισσότερο από τον Ιούλιο 2013. Συνολικά, οι εισπράξεις του 
7-μήνου Ιανουάριος - Ιούλιος 2015 ανήλθαν σε 39,3 δισ. Λεκ (περ.280 εκ. €), ήτοι 12,9 δισ. Λεκ (περ. 92 εκ. €) 
περισσότερα από την αντίστοιχη περίοδο του 2014 (αύξηση 49%) και 17,2 δισ. Λεκ (περ. 123 εκ. €) 
περισσότερα από την αντίστοιχη περίοδο του 2013 (αύξηση 78%). Από την άλλη πλευρά, συνεχίζεται η μείωση 
των απωλειών του δικτύου. Τον Ιούλιο 2015 κατεγράφησαν απώλειες 30,6%, ήτοι 6% λιγότερες από τον Ιούλιο 
2014 και 13% λιγότερες από τον Ιούλιο 2013. Για την περίοδο Ιανουάριος - Ιούλιος 2015, οι απώλειες (τεχνικές 
και μη) ανήλθαν στο 32,1%, σε σύγκριση με 39,8% την αντίστοιχη περίοδο του 2014 και 45,1% την αντίστοιχη 
περίοδο του 2013. 
 
 

1.2 Κλάδος κατασκευών και Real Estate 
 

ΛΗΞΗ 28.10.2015, τ.ώ. 10:00 - Διαγωνισμός για την κατασκευή, ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία της 
Περιοχής Τεχνολογικής και Οικονομικής Ανάπτυξης (TEDA) στην περιοχή Spitallë 
Προκηρύχθηκε, από το Α/Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης, Τουρισμού, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, 
διαγωνισμός για την επιλογή εταιρείας κατασκευής και αξιοποίησης (developer) της Ζώνης Οικονομικής και 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης (TEDA) στην Spitallë, στην περιοχή του Δυρραχίου. Η προθεσμία υποβολής 
προσφορών είναι η 28η Οκτωβρίου 2015, τ.ώ. 10:00. Περισσότερες πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ, στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=45345. Το τεύχος δημοπράτησης, 
καθώς και άλλα χρήσιμα έγγραφα είναι διαθέσιμα, στα αλβανικά και στα αγγλικά, στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής, στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.ekonomia.gov.al/al/dokumente/open-
government/zonat-e-teknologjise-dhe-zhvillimit-ekonomik&page=1. 
 

1.3 Τραπεζικός & Ασφαλιστικός Τομέας 

 
Μείωση τραπεζικών καταθέσεων (Ιούνιος 2015) 
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Αλβανικής Ένωσης Τραπεζών, οι καταθέσεις, κατά τον Ιούνιο 2015, 
κατέγραψαν μείωση σε σύγκριση με τον Μάιο 2015. Συγκεκριμένα, οι καταθέσεις στο αλβανικό τραπεζικό 
σύστημα ανήλθαν τον Ιούνιο τ.έ. σε 1.079.047 εκ. Λεκ (περίπου 7,707 δισ. €), ενώ τον Μάιο τ.έ.  ανήλθαν σε 
1.081.839 εκ. Λεκ (περίπου 7,727 δισ. €), ήτοι 20 εκ. € περισσότερα από τον Ιούνιο τ.έ. 
 
Πτώση μεριδίου ελληνικών και ιταλικών τραπεζών στην Αλβανία 
Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Τραπεζών Αλβανίας, η κρίση χρέους στην Ελλάδα οδήγησε, μεταξύ άλλων, 
και στη μείωση του ειδικού βάρους των ελληνικών τραπεζών στην Αλβανία. Το ενεργητικό των ελληνικών 

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=45345.%20
http://www.ekonomia.gov.al/al/dokumente/open-government/zonat-e-teknologjise-dhe-zhvillimit-ekonomik&page=1
http://www.ekonomia.gov.al/al/dokumente/open-government/zonat-e-teknologjise-dhe-zhvillimit-ekonomik&page=1
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τραπεζών, το β΄ τρίμηνο 2015, αντανακλά το 15,4% του συνόλου του ενεργητικού των τραπεζών στη χώρα, ενώ 
στα τέλη Δεκεμβρίου 2014 ανερχόταν σε 16,84%. Οι τρείς ελληνικές τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην 
Αλβανία κατέγραψαν μέσα σε ένα εξάμηνο, συνολικά, μείωση του ενεργητικού τους κατά 7,74%, ενώ κατά την 
ίδια περίοδο το ενεργητικό του αλβανικού τραπεζικού συστήματος αυξήθηκε κατά 0,85%. Τη μεγαλύτερη 
συρρίκνωση στα ενεργητικό της σημείωσε η Tirana Bank με 9,97% και ακολουθεί η NBG με 7,45% και η Alpha 
Bank με 5,03%. Ανεξάρτητα από τις δηλώσεις του Διοικητή της Τράπεζας της Αλβανίας και της Αλβανικής 
Ένωσης Τραπεζών, ο φόβος για ενδεχόμενη έξοδο της Ελλάδος από το ευρώ επηρέασε τις καταθέσεις στις 
ελληνικές τράπεζες στην Αλβανία, στις οποίες σημειώθηκαν σημαντικές αναλήψεις. Το α΄ εξάμηνο του 2015, οι 
αναλήψεις καταθέσεων από τις τρεις ελληνικές τράπεζες στην Αλβανία έφθασαν τα 19,064 δισ. Λεκ, δηλ. 
περίπου 136 εκ. €. Έτσι, ενώ το Δεκέμβριο του 2014, οι τράπεζες με ελληνικό κεφαλαίο στην Αλβανία, κατείχαν 
το 16,41% του συνόλου των καταθέσεων στη χώρα, τον Ιούνιο του 2015 το ποσοστό αυτό έπεσε στο 14,62%. 
Οι τράπεζες που επωφελήθηκαν πιο πολύ από την ανάληψη καταθέσεων από τις ελληνικές τράπεζες στην 
Αλβανία, φαίνεται ότι είναι η τουρκική Banka Kombëtare Tregtare (ΒΚΤ) και η αλβανική τράπεζα Credins, οι 
καταθέσεις των οποίων αυξήθηκαν για την ίδια περίοδο, με 13,96 δισ. Λεκ (περ. 99,7 εκ. €) και 11,72 δισ. Λεκ 
(περ. 83,68 εκ. €) αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί ότι μείωση στις τραπεζικές καταθέσεις καταγράφηκε και στις 
δύο ιταλικών συμφερόντων τράπεζες. Συγκεκριμένα κατά το α΄ εξάμηνο 2015, οι καταθέσεις στην Intesa 
Sanpaolo Bank μειώθηκαν κατά 3,73 δισ. Λεκ (περ. 26,64 εκ. €) ή 3,08% και στην Veneto Banka κατά 2,232 
δισ. Λεκ (περ. 15,94 εκ. €) ή 10,18%. Όσον αφορά στο ενεργητικό, η Intesa Sanpaolo Bank κατέγραψε μείωση 
3,57% και η Veneto Banka 2,21%. 
 
Μείωση μη εξυπηρετούμενων δανείων 
Σύμφωνα με έκθεση της Τράπεζας της Αλβανίας, το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων,  το β΄ τρίμηνο 
του 2015, μειώθηκαν στο 20%, ενώ το α΄ τρίμηνο του 2015, ανήλθαν σε 22,7%. 
 
Πορεία της αλβανικής ασφαλιστικής αγοράς, (Ιανουάριος-Ιούλιος 2015) 
Σύμφωνα με την Α/Χρηματοοικονομική Αρχή Εποπτείας (AMF), κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2015, η 
ασφαλιστική αγορά σημείωσε αύξηση 21,04% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2014. Τα 
ακαθάριστα ασφάλιστρα ανήλθαν σε 7,73 δισ. Λεκ (περίπου 55,21 εκ. €), σημειώνοντας αύξηση κατά 1,344 
δισ. Λεκ (περίπου 9,6 εκ. €). Ο αριθμός των συμβολαίων ανήλθε σε 603.802, καταγράφοντας άνοδο 9,16%, σε 
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Τα ακαθάριστα ασφάλιστρα για ασφάλειες που δεν αφορούν τη 
ζωή ανήλθαν σε 7,168 δισ. Λεκ (περίπου 51,2 εκ. €), σημειώνοντας αύξηση 24,56% σε σχέση με την 
αντίστοιχη περίοδο του 2014. Ο αριθμός των συμβολαίων σημείωσε αύξηση 9,95% και έφθασε τις 541.138. 
Από την άλλη πλευρά, τα ακαθάριστα ασφάλιστρα για τις ασφάλειες ζωής ανήλθαν σε 548,59 εκ. Λεκ (περίπου 
3,9 εκ. €), σημειώνοντας αύξηση 9,17 %  σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Σε αριθμό, ανήλθαν σε 
62.654, καταγράφοντας αύξηση 2.80%. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2015, οι πληρωμές των 
απαιτήσεων αυξήθηκαν κατά 13,29% σε σύγκριση με το αντίστοιχο επτάμηνο του 2014, φθάνοντας στα 1,756 
δισ. Λεκ (περίπου 12,54 εκ. €). Ο αριθμός των απαιτήσεων που κατεβλήθησαν σημείωσε άνοδο κατά 1.655, 
φθάνοντας στο σύνολο τις 16.855. Από αυτές, οι 16.377 αφορούσαν σε ασφάλειες που δεν αφορούν στη ζωή 
και οι 478 αφορούσαν σε ασφάλειες ζωής. 
 
Αγορά επενδυτικών ταμείων (30.06.2015) 
Σύμφωνα με την Α/Χρηματοοικονομική Αρχή Εποπτείας (AMF), την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2015, στην 
αλβανική αγορά δραστηριοποιήθηκαν δύο (2) επενδυτικά ταμεία, το “Raiffeisen Prestige” και το “Raiffeisen 
Invest Euro”. Η καθαρή αξία του ενεργητικού τους, την 30.06.2015, ανήλθε σε 67,47 δισ. Λεκ, σημειώνοντας 
αύξηση 5,85% σε σχέση με την 31.12.2014. Η αγορά κυριαρχείται από επενδύσεις σε κρατικά ομόλογα, που 
αντιπροσωπεύουν το 31,31% του ενεργητικού, κατά 2,55% αυξημένα σε σχέση με την 31.12.2014. Ο αριθμός 
των επενδυτών ανέρχονται σε 34.098. 
 
Αγορά προαιρετικών ιδιωτικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων (30.06.2015) 
Σύμφωνα με την Α/Χρηματοοικονομική Αρχή Εποπτείας (AMF), την 30.06.2015, υπήρχαν τρία (3) ιδιωτικά 
συνταξιοδοτικά ταμεία στην αλβανική αγορά, με σύνολο καθαρού ενεργητικού 754,83 εκ. Λεκ (περίπου 5,38 εκ. 
€). Σε σύγκριση με το τέλος 2014, σημειώθηκε αύξηση 19,98%. Ο αριθμός των μελών των ταμείων ανήλθε σε 
10.791, καταγράφοντας αύξηση 27,09% σε σύγκριση με το τέλος του 2014. Με βάση τον αριθμό των μελών, η 
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SIGAL κατέχει το 47,12% της αγοράς (5.085 μέλη και 380,27 εκ. Λεκ καθαρό ενεργητικό), η SiCRED Pensions 
το 29,3% (3.162 μέλη και 107,7 εκ. Λεκ καθαρό ενεργητικό) και η Raiffeisen το 23,5% (2.544 μέλη και 266,85 
εκ. Λεκ καθαρό ενεργητικό).  
 

1.4 Τομέας Μεταφορών 

 
Προεπιλογή εταιρειών για τον αυτοκινητόδρομο Milot - Morine 
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ολοκληρώθηκε η προ-επιλογή των εταιρειών για το διαγωνισμό παραχώρησης της 
λειτουργίας και της συντήρησης του αυτοκινητροδρόμου Milot (περίπου 60 χλμ. βορειοανατολικά του λιμανιού 
του Δυρραχίου στην Αδριατική Θάλασσα) - Morine (στα σύνορα με το Κοσσυφοπέδιο). Η διαγωνιστική 
διαδικασία είχε ξεκινήσει το Φεβρουάριο τ.έ. Στην επόμενη φάση προχωρούν τέσσερεις κοινοπραξίες 
εταιρειών. Το κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε περίπου 40 εκ. € και περιλαμβάνει την αντιστήριξη των 
πρανών και την κατασκευή της γέφυρας στο Kukes. Μετά την παραχώρηση, σύμφωνα με δημοσιεύματα, θα 
μπουν διόδια. Το άνοιγμα των προσφορών αναμένεται περί τα μέσα Σεπτεμβρίου τ.έ. 
 
Συνάντηση Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών και Δημάρχου Τιράνων 
Στις 24.08.2015, συναντήθηκαν ο Α/Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, κ. E. Haxhinasto και ο νέος 
Δήμαρχος Τιράνων, κ.Veliaj, με σκοπό την ενημέρωση για τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα των μεταφορών και 
των υποδομών και τον καλύτερο συντονισμό. Στο πλαίσιο αυτό, ενημέρωσε για την επικείμενη, εντός 
Σεπτεμβρίου τ.έ., μεταρρύθμιση των υπεραστικών συγκοινωνιών και του τομέα ύδρευσης και αποχέτευσης. 
Κύριος στόχος, σύμφωνα με τον κ. Υπουργό, είναι η καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και η 
βελτίωση της διαχείρισης των δημοτικών επιχειρήσεων. Ως προς την μεταρρύθμιση των υπεραστικών 
μεταφορών, τόνισε την αναγκαιότητα να καλυφθεί καλύτερα η επικράτεια και να ανασυγκροτηθεί ο τερματικός 
σιδηροδρομικός σταθμός των Τιράνων. Ως προς τα απόβλητα, επισήμανε την ανάγκη εφαρμογής 
προγράμματος ανακύκλωσης και την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματική 
διαχείριση των απορριμμάτων. 
 
Τα 5 προγράμματα που παρουσιάστηκαν στη Σύνοδο της Βιέννης (26-27.8.2015) 
Κύρια θέματα συζήτησης, κατά τη Σύνοδο της Βιέννης, που έλαβε χώρα στις 26.08.2015 με τη συμμετοχή των 
Π/Θ Αλβανίας, Σερβίας, Κροατίας, Μαυροβουνίου, ΠΓΔΜ, Βοσνίας και Ερζεγοβίνης και Κοσσόβου, καθώς και 
εκπροσώπων της Ε.Ε., ήταν η ενέργεια και οι υποδομές. Η Αλβανία, σύμφωνα με δημοσιεύματα, επιθυμούσε 
να χρηματοδοτηθούν από την Ε.Ε. τα ακόλουθα προγράμματα: 
1. Οδικός Άξονας Βορρά - Νότου (κατά μήκος Αδριατικής και Ιονίου) για τον οποίο θα απαιτηθούν 865 εκ. €. 
Έχει ήδη συγκροτηθεί ομάδα εργασίας Αλβανών και Μαυροβουνίων για τη μελέτη σκοπιμότητας.  
2. Οδικός Άξονας Δύση - Ανατολή (τμήμα του Άξονα 8), συνολικής δαπάνης 400 εκ. €. 
3. Σιδηροδρομική σύνδεση Μπάϊζα – Τίρανα, συνολικής δαπάνης 182 εκ. €.  
4. Σιδηροδρομική σύνδεση Δυρραχίου - Λιν - Πόγραδετς, με προοπτική διασύνδεσης με το δίκτυο της ΠΓΔΜ. 
5. Σιδηροδρομική σύνδεση Δυρραχίου - Αυλώνας.  
Παράλληλα, η Σερβία και η Αλβανία ενδιαφέρονται να χρηματοδοτηθεί ο Οδικός Άξονας που ξεκινά από την 
πόλη Νις της Σερβίας και μέσω Πρίστινας καταλήγει στο λιμάνι του Δυρραχίου. Ο άξονας έχει μήκος 384 χλμ, 
είναι συνολικής δαπάνης 650 εκ. €, από τα οποία, τα 350 εκ. € προτίθεται να τα καλύψει η Σερβία. 
Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της συνάντησης, αποφασίσθηκε η χρηματοδότηση 10 έργων (6 
μεταφορών και 4 ενεργειακών) το 2015, ενώ καταρτίσθηκε πίνακας με έργα, τα οποία θα υποβληθούν για 
χρηματοδότηση την επόμενη εξαετία. Όσον αφορά στην Αλβανία, συμφωνήθηκε να υποβληθεί αίτημα για 
χρηματοδότηση τα επόμενα έτη, για τον Μεσογειακό Διάδρομο, ο οποίος ξεκινάει από την Κροατία και μέσω 
Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, Μαυροβουνίου και Αλβανίας, καταλήγει στην Ηγουμενίτσα (Rijeka – Zagreb – 
Belgrade/Sarajevo – Ploce || Rijeka – Ploce – Bar – Tirana/Dürres – Ηγουμενίτσα). 
Η επόμενη συνδιάσκεψη με τις χώρες των Δυτικών Βαλκάνιων, θα λάβει χώρα στην Γαλλία το 2016. 
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1.5 Τομέας Τροφίμων και Γεωργίας 

 
Ανεπηρέαστες οι αλβανικές εξαγωγές αγροτικών προϊόντων από το ρωσικό εμπάργκο 
Το εμπάργκο που επέβαλε η Ρωσία στα αλβανικά προϊόντα, ως αντίμετρο στις κυρώσεις που της επιβλήθηκαν 
για την στάση της στην Ουκρανία, δεν επηρέασε την αξία των αλβανικών εξαγωγών, σύμφωνα με δηλώσεις του 
Α/Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Υδάτων. Πρόσθεσε ότι στόχος της Αλβανίας 
είναι να επεκταθεί στην αγορά της Ουκρανίας και για αυτό πρόκειται επισκεφθεί το Κίεβο (Σεπτέμβριο τ.έ.), 
προκειμένου συμφωνήσει «μαζικές» εξαγωγές γεωργικών προϊόντων. Επίσης, οι εξαγωγές αφορούν, κυρίως, 
στις γειτονικές χώρες, ήτοι Κόσσοβο, ΠΓΔΜ και Σερβία, καθώς και σε ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Δανία, 
Ελβετία) και τις ΗΠΑ. Ερωτώμενος κατά πόσο θα επηρεάσει το ρωσικό εμπάργκο σιταριού και αλευριού την 
τιμή του ψωμιού στην Αλβανία, απάντησε ότι η εγχώρια παραγωγή είναι επαρκής να καλύψει την αγορά και ότι 
δεν αναμένεται αύξηση στην τιμή του ψωμιού. Τέλος, δήλωσε ότι, στην πράξη, οι εξαγωγές προς τη Ρωσία 
έχουν παύσει εδώ και ένα έτος, καθώς δεν πληρούν, κατά τους Ρώσους, τα κριτήρια των φυτοϋγειονομικών 
ελέγχων τους. 
 
Επιθεωρήσεις στο εμπόριο πάγου 
Σε ανακοίνωσή της από 4.8.2015, η Κρατική Επιθεώρηση Υγείας (ISHSH) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των 
ελέγχων που διενήργησε σε 403, συνολικά, επιχειρήσεις παραγωγής, συντήρησης και διανομής πάγου σε όλη 
την επικράτεια. Λήφθησαν 308 δείγματα για εργαστηριακή ανάλυση, από τα οποία τα 79 βρέθηκαν θετικά σε 
μικροβιακό φορτίο. Η επιθεώρηση και δειγματοληψία επαναλήφθηκε για τις 79 επιχειρήσεις και τελικώς, σε 36 
επιχειρήσεις επιβλήθηκε πρόστιμο 500.000 Λεκ (περίπου 3.500 €) και προσωρινή αναστολή της λειτουργίας 
τους. Στον ακόλουθο σύνδεσμο του Υπουργείου Υγείας είναι διαθέσιμα τα στοιχεία των 36 επιχειρήσεων: 
http://www.shendetesia.gov.al/al/newsroom/deklarata-per-shtyp/tregtia-e-akullit-inspektim-higjieno-sanitar-ne-te-
gjithe-vendin&page=1. 
 

1.6 Τουριστικός τομέας  

 

Ο νέος νόμος για τον τουρισμό αναμένεται να κυρωθεί τον Σεπτέμβριο τ.έ. 
Σύμφωνα με τον Α/Υπουργό Οικονομικής ανάπτυξης, Τουρισμού, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, κ. A. 
Ahmetaj, ο νέος νόμος για τον τουρισμό, ο οποίος ψηφίσθηκε μεν από τη Βουλή, αλλά δεν κυρώθηκε από τον 
Πρόεδρο της Α/Δημοκρατίας, κ. Nishani, και επιστράφηκε στη Βουλή για αναθεώρηση, αναμένεται να κυρωθεί 
τον Σεπτέμβριο τ.έ. Πρόσθεσε ότι χρειάσθηκαν 2 έτη εργασίας από εμπειρογνώμονες για να συνταχθεί το 
νομοσχέδιο του τουρισμού. Τέλος, δήλωσε ότι το έτος 2015 ήταν το καλύτερο στα χρονικά για τον τουρισμό.  
 
 

1.7 Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

 

Β΄ φάση σταθεροποίησης των δικτύων ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιών και οπτικοακουστικών μέσων 
Με επιστολή από 18.08.2015, η Αλβανική Αρχή Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (AKEP) 
ανακοινώνει σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ότι η σταθεροποίηση των δικτύων ηλεκτρονικών 
τηλεπικοινωνιών και οπτικοακουστικών μέσων πρέπει να ολοκληρωθεί έως 31.12.2015. Το εν λόγω έργο 
αφορά στην απομάκρυνση των εναέριων καλωδίων από κατοικημένες περιοχές, δευτερεύοντες οδούς και 
προαστιακές πόλεις, τα οποία θέτουν κινδύνους στους χρήστες ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως internet, 
τηλεφωνία και καλωδιακή τηλεόραση. Επεμβάσεις θα γίνουν και σε περιοχές όπου η τεχνική κατάσταση των εν 
λόγω υποδομών δεν είναι σύμφωνη με τα πρότυπα. Οι απαραίτητες ενέργειες πραγματοποιούνται σε 
συνεργασία με την Εταιρεία Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (OSHEE) και τους τοπικούς φορείς που 
διαχειρίζονται τις αστικές οδούς και το δημόσιο φωτισμό. Στην α΄ φάση, η οποία διήρκησε έως 15 Ιουλίου τ.έ., 
οι επεμβάσεις εστιάσθηκαν στα Τίρανα και σε μεγάλες πόλεις, ειδικότερα σε αστικές περιοχές με μεγάλη 
πυκνότητα, όπως στο κέντρο των πόλεων, εντός δακτυλίου, σε κύριες οδούς κ.ο.κ. Περίπου 70% του εναέριου 
δικτύου αποδείχθηκε ότι δεν χρησιμοποιούταν από χρήστες, προκαλώντας προβλήματα τόσο όσον αφορά 
στην τεχνική ασφάλεια (κίνδυνος σύγχυσης με τις γραμμές του ηλεκτρικού) όσο και όσον αφορά στην ποιότητα 

http://www.shendetesia.gov.al/al/newsroom/deklarata-per-shtyp/tregtia-e-akullit-inspektim-higjieno-sanitar-ne-te-gjithe-vendin&page=1
http://www.shendetesia.gov.al/al/newsroom/deklarata-per-shtyp/tregtia-e-akullit-inspektim-higjieno-sanitar-ne-te-gjithe-vendin&page=1
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των δικτύων. Παράλληλα με την απομάκρυνση των καλωδίων, θα δοθούν άδειες για στους δήμους για 
κατασκευή υπόγειων αγωγών, από όπου θα περνάνε οι απαραίτητες καλωδιώσεις, σύμφωνα με τα τεχνικά 
πρότυπα του AKEP. 
 
Δημόσια διαβούλευση για τον Κανονισμό για την ασφάλεια και ακεραιότητα των δικτύων 
Η Αλβανική Αρχή Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (AKEP) έθεσε σε δημόσια διαβούλευση τον 
Κανονισμό για την ασφάλεια και την ακεραιότητα των δικτύων. Ο κανονισμός υιοθετήθηκε από το Διοικητικό 
Συμβούλιο του ΑΚΕΠ στις 10.07.2015 και τέθηκε σε διαβούλευση από 13.07.2015 έως και 12.09.2015. Ο 
κανονισμός ενσωματώνει διατάξεις της Οδηγίας - Πλαίσιο για την Επιτροπή Επικοινωνιών 2002/21/EC όπως 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2009/140/EC, της Οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες 2002/58/EC όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2009/136/EC και τους κανόνες του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA). 
 
 

1.8 Τομέας Υγείας και Περιβάλλοντος 
 

 

Αποτελέσματα μεταρρύθμισης αγοράς φαρμάκων 
Σε συνέντευξή του, ο Α/Υπουργός Υγείας, κ. Ι. Beqaj ενημέρωσε για τα αποτελέσματα της μεταρρύθμισης της 
αγοράς φαρμάκων. Μέσα σε 2 έτη, δήλωσε, γράφτηκαν στον κατάλογο φαρμάκων 500 νέα φάρμακα. Ακόμη, 
αυξήθηκε ο αριθμός των χαρτοσήμων ελέγχου φαρμάκου που εκδόθηκαν από το Α/Οργανισμό Φαρμάκων 
(AKBPM). Συγκεκριμένα, το 2012 ανέρχετο σε 41.074.423. Το 2013, αυξήθηκαν κατά 0,8%, σε 41.403.411 και 
το 2014 κατά 7,4%, σε 44.460.007. Συγκρίνοντας την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2015 με το αντίστοιχο 
επτάμηνο του 2014, τα χαρτόσημα ελέγχου αυξήθηκαν κατά 14,9%, ήτοι από 25.085.752 σε 28.829.177. Ο κ. 
Υπουργός δήλωσε ότι, πλέον, υπάρχουν περισσότερες δραστικές ουσίες εγγεγραμμένες, περισσότερες 
εναλλακτικές, μεγαλύτερος όγκος φαρμάκων στην αγορά, περισσότερα φάρμακα στον κατάλογο που 
καλύπτεται από το ασφαλιστικό ταμείο και βεβαίως, η τιμή των φαρμάκων είναι χαμηλότερη από ότι πριν από 
2 έτη. 
 
Αποτελέσματα αξιολόγησης του νοσηλευτικού προσωπικού 
Δημοσιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων αξιολόγησης του νοσηλευτικού προσωπικού που έλαβαν 
χώρα στις 24-25.07.2015. Στις εξετάσεις συμμετείχαν 1270 νοσοκόμες από πέντε (5) νοσοκομεία: 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο "Mother Teresa", Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Τραυμάτων,  Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο "Shefqet Ndroqi", Γυναικολογικό-Μαιευτικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο "Queen Geraldine" και  
Γυναικολογικό-Μαιευτικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο "Koco Gliozheni". Το ποσοστό συμμετοχής κυμάνθηκε 
από 64% για το "Koco Gliozheni" έως και 100% για το "Shefqet Ndroqi". Το τεστ περιελάμβανε 35 ερωτήσεις. 
Μόνο 12 νοσοκόμες έλαβαν 35 βαθμούς, ενώ 1-10 βαθμούς έλαβαν 18 νοσοκόμες. Καλύτερη μέση βαθμολογία 
έλαβαν οι νοσοκόμες του Shefqet Ndroqi" (28). Η χαμηλότερη βαθμολογία παρατηρήθηκε στα κεφάλαια 
«Υγιεινή» (48%), «Ύπνος και Ανάπαυση» (57%) και «Απεκκρίσεις εντέρου και ούρων» (61%). Από την άλλη 
πλευρά, υψηλότερη βαθμολογία παρατηρήθηκε στα κεφάλαια «Χρήση φαρμάκων» (86%) και «Σημάδια ζωής 
και ασφάλεια ασθενούς» (84%). 
 
Επιθεώρηση της κατασκευής του Σταθμού Διαχείρισης Λυμάτων των Τιράνων 
Ο Α/Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, κ. E. Haxhinasto πραγματοποίησε επιθεώρηση των 
κατασκευαστικών εργασιών του έργου του Σταθμού Διαχείρισης Λυμάτων της ευρύτερης περιοχής των 
Τιράνων, το οποίο χρηματοδοτείται, εν μέρει, από την Ιαπωνική Κυβέρνηση. Δήλωσε ότι από τον ξένο 
εργολάβο αναμένει τα καλύτερα αποτελέσματα και σημείωσε τις καθυστερήσεις που έχουν σημειωθεί, εξαιτίας 
του κακού αρχικού σχεδιασμού. Σημείωσε ότι, το κόστος κατασκευής ανέρχεται σε 110 εκ. $ ΗΠΑ, αναμένεται 
να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2016 και θα εξυπηρετεί περί τους 342.000 κατοίκους. Γενικότερα ως προς το 
ζήτημα της επεξεργασίας των λυμάτων, επισήμανε ότι αποτελεί μεγάλο πρόβλημα, καθώς έως τώρα 
λειτουργούν μόνο 8 μονάδες επεξεργασίας λυμάτων στη χώρα. Παρόλο που έχουν επενδυθεί 120 εκ. €, οι 
ανάγκες της χώρας είναι πολλαπλάσιες. Ενδεικτικά ανέφερε ότι, από τα 272 εκ. m3 νερού που δαπανώνται από 
τον πληθυσμό της χώρας, μόνο 20 εκ. m3 τυγχάνουν επεξεργασίας, ήτοι 6-7%. Η κυβέρνηση σχεδιάζει να 
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δεσμεύσει περισσότερους εθνικούς πόρους προς αυτό τον σκοπό και σε συνεργασία και με τους δωρητές, να 
προχωρήσουν σε επενδύσεις, με προτεραιότητα στις τουριστικές περιοχές.  
 

1.9 Άλλες ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος 

 
Τροποποιήσεις στη φορολογία εισοδήματος και στη φορολογία επί των κερδών 
Το Α/Υπουργείο Οικονομικών προετοίμασε νομοσχέδιο που φέρνει αλλαγές στη φορολογία τόσο των φυσικών 
προσώπων, όσο και των επιχειρήσεων. Οι κυριότερες αλλαγές ως προς την φορολογία επιχειρήσεων 
συνοψίζονται στα κάτωθι: 1.Δυνατότητα μη συμπερίληψης ορισμένων συναλλαγών στον φόρο εισοδήματος 
επιχειρήσεων. 2. Δυνατότητα έκπτωσης των επισφαλών απαιτήσεων, ακόμη και μερικώς. 3. Οι ζημιές μπορούν 
να μεταφερθούν σε 5 συνεχόμενες οικονομικές χρήσεις. 4. Υποκεφαλαιοποίηση: οι δαπάνες των τόκων δεν θα 
εκπίπτουν αν οι καθαρές δαπάνες τόκων υπερβαίνουν το 30% των φορολογητέων κερδών προ τόκων και 
φόρων. 5. Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού των αποσβέσεων. 6. Αλλαγή ορίων και ορισμών για τις εκπιπτόμενες 
δαπάνες. Όσον αφορά τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, το σχέδιο νόμου προβλέπει τη 
θεώρηση ως εισόδημα των συνεισφορών σε είδος. Ακόμη, για το εισόδημα από εργασία, η προτεινόμενη 
κλίμακα φορολόγησης έχει ως εξής: από 0-180.000 Λεκ/έτος (περ. 1300 €/έτος) 0% φορολόγηση, από 180.000 
έως 1.560.000 Λεκ/έτος (περ. 11.100 €) 13% φορολόγηση, περισσότερα από 1.560.000 Λεκ/έτος φορολόγηση 
23%. Ο παρακρατηθείς φόρος ανέρχεται σε 15%. 
 
Επιχείρηση για την αποδέσμευση των δημοσίων χώρων των Τιράνων και την αποκατάστασή τους 
Ο νέος Δήμαρχος Τιράνων, κ. E. Veliaj, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών ξεκίνησε επιχείρηση 
απομάκρυνσης λιανοπωλητών και παράνομων τραπεζοκαθισμάτων από τους δημοσίους χώρους. Κάλεσε τους 
μικροπωλητές να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους στις ειδικές αγορές που έχουν διαμορφωθεί από τον 
Δήμο. Η επιχείρηση ξεκίνησε από την περιοχή Blloku και συνεχίσθηκε στην “Komuna e Parisit”. Στις 
επιχειρήσεις που δεν συμμορφωθούν θα επιβληθούν διοικητικές και οικονομικές ποινές. Παράλληλα με την εν 
λόγω επιχείρηση, ο Δήμαρχος Τιράνων ξεκινάει εργασίες αποκατάστασης των δημοσίων χώρων. Οι εργασίες 
αναμένεται να διαρκέσουν 8 μήνες. 
  
Επιχείρηση κατά της άτυπης οικονομίας 
Ο Α/ΠΘ, κ. E. Rama κήρυξε επιχείρηση κατά της άτυπης οικονομίας, από τον Σεπτέμβριο 2015. Σύμφωνα με 
δηλώσεις του ιδίου, περίπου το ήμισυ των επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στην Αλβανία, δεν ήταν 
εγγεγραμμένες στο Εθνικό Κέντρο Εγγραφής επιχειρήσεων, γεγονός που συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, πέρα 
από την απώλεια εσόδων στο κράτος και συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις, που 
λειτουργούν νομίμως. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη από την πρώτη εβδομάδα της εφαρμογής της πολιτικής 
αυτής, πλήθος επιχειρήσεων έσπευσε να εγγραφεί στο Εθνικό Κέντρο Εγγραφής επιχειρήσεων. Βούληση της 
Κυβέρνησης είναι η επέκταση της πολιτικής για την καταπολέμηση της άτυπης οικονομίας και σε στοχευμένες 
υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης, όπως οι εφορίες και τα τελωνεία. Ο αρμόδιος Υπουργός Οικονομικής 
Ανάπτυξης, Τουρισμού, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας διευκρίνισε ότι 1/3 των επιχειρήσεων, είτε δεν 
έχουν εγγραφεί, είτε δεν χρησιμοποιούν ταμειακές μηχανές. Το 50% περίπου δεν εκδίδει αποδείξεις ή δίνει 
στους πελάτες μη νόμιμες αποδείξεις. Στην επιχείρηση θα συνδράμουν 500 σπουδαστές και νέοι. 
 
 

2. Αλβανική οικονομία 
 
 
Χωρίς συμφωνία για εκταμίευση της δόσης κατέληξε η αποστολή του ΔΝΤ στην Αλβανία  
Η αποστολή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) στην Αλβανία, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο τ.έ., 
δεν κατέληξε σε συμφωνία για την εκταμίευση της επόμενης δόσης του δανείου, που είχε υπογραφεί το 2013. 
Σε συνέντευξή του, σε αλβανικά μέσα, ο εγκατεστημένος στην Αλβανία εκπρόσωπος του ΔΝΤ, κ. Jens Reinke, 
τόνισε την αδυναμία της Κυβέρνησης να πετύχει τους στόχους ως προς τα έσοδα. Ο κ. Reinke σημείωσε ότι 
προαπαιτούμενο για την εκταμίευση της επόμενης δόσης είναι η συμφωνία με την Α/Κυβέρνηση στα μέτρα για 



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

Γραφείο ΟΕΥ  Πρεσβείας Τιράνων 
Ενημερωτικό Δελτίο Αυγούστου 2015  Σελίδα 10 από 13 

 

την αύξηση των φορολογικών εσόδων. Το ΔΝΤ έχει προτείνει την αύξηση της φορολογίας, αλλά η Α/Κυβέρνηση 
επιμένει στο να δουλέψει πάνω στην αποτελεσματικότητα της φορολογικής διοίκησης. Η μη επίτευξη των 
στόχων οφείλεται, σύμφωνα με τον κ. Reinke, σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως η πτώση των τιμών του 
πετρελαίου, τα χαμηλά επιτόκια και ο χαμηλός πληθωρισμός, αλλά και σε εσωτερικούς, που σχετίζονται με την 
εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας. Ο κ. Reinke τόνισε ότι το επίπεδο της φορολογίας δεν θεωρείται 
χαμηλό, αλλά, δυστυχώς, οι επιδόσεις ως προς τη συλλογή των φόρων είναι φτωχές. Η απουσία συμφωνίας 
με το ΔΝΤ ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την προσπάθεια της Α/Κυβέρνησης να αντλήσει περισσότερους 
πόρους από την Παγκόσμια Τράπεζα. 
 
Εξωτερικό εμπόριο, Ιούλιος 2015  
Σύμφωνα με την INSTAT, τον Ιούλιο του 2015, η αξία των εξαγωγών ήταν 22 δισ. Λεκ (περίπου 157 εκατ. €), 
σημειώνοντας μείωση 2,6% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2014 και μείωση 7,6% σε σύγκριση με το Ιούνιο του 
2015. Η αξία των εισαγωγών τον Ιούλιο του 2015, ήταν 52 δισ. ΛΕΚ (περίπου 371 εκατ. €), παρουσιάζοντας 
αύξηση κατά 10,6% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2014 και αύξηση κατά 6,5% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 
2015. Το εμπορικό έλλειμμα για το μήνα Ιούλιο ήταν 30 δισ. Λεκ (περίπου 214 εκατ. €) εμφανίζοντας μείωση 
κατά 23%, σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2014 και αύξηση κατά 20,3% σε σύγκριση με το Ιούνιο του 2015. 
Επιρροή κύριων ομάδων στην ετήσια μεταβολή των εξαγωγών: Τον Ιούλιο τ.έ. η ετήσια μείωση των εξαγωγών, 
κατά 2,6%, επηρεάστηκε από τις εξής ομάδες προϊόντων: «Ορυκτά, καύσιμα και ηλεκτρισμός» (-7,8%), 
«Δομικά υλικά και μέταλλα» (-0,9%) και «Ξύλο και προϊόντα χάρτου» (-0,2%). Θετικά επέδρασαν οι ομάδες 
«Κλωστοϋφαντουργικά και Υποδήματα» (+3,4%), «Τρόφιμα, ποτά και καπνός» (+2,2%) και «Μηχανήματα, 
Εξοπλισμός και Ανταλλακτικά» (+0,3%). 
Επιρροή κύριων ομάδων στην ετήσια μεταβολή των εισαγωγών: Τον Ιούλιο του 2015 η ετήσια αύξηση, κατά 
10,6%, επηρεάστηκε από τις ομάδες: «Μηχανήματα, εξοπλισμός, ανταλλακτικά" (+4,8%), «Δομικά υλικά και 
μέταλλα» (+3,7%) και «Τρόφιμα, ποτά και καπνός» (+1,2%). Αρνητικά επέδρασαν οι ομάδες: «Ορυκτά, 
καύσιμα και ηλεκτρισμός» (-1,7%) και «Ξύλο και προϊόντα χάρτου» (-0,5%). 
Το εμπόριο με τις χώρες της ΕΕ είναι το 69,2% του συνολικού εμπορίου. Τον Ιούλιο του 2015, οι εξαγωγές 
προς τις χώρες της ΕΕ κατέλαβαν το 80,0% του συνόλου των εξαγωγών και οι εισαγωγές από χώρες της ΕΕ 
κατέλαβαν το 64,6% του συνόλου των εισαγωγών. Οι κύριοι εμπορικοί εταίροι παραμένουν η Ιταλία (37,8%), η 
Τουρκία (6,2%), η Ελλάδα (5,9%) και η Γερμανία (5,9%). Τον Ιούλιο του 2015, οι χώρες με τις οποίες η 
Αλβανία είχε τη μεγαλύτερη αύξηση των εξαγωγών, σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2014 είναι οι εξής: Γερμανία 
(54%), Ιταλία (10,4%) και Κόσσοβο (2,5%). Ενώ, χώρες με τις οποίες είχε μείωση των εξαγωγών ήταν οι εξής:  
Ισπανία (26,8%), Μάλτα (26,5% και Ελλάδα (5,7%). Ως προς τις εισαγωγές, τον Ιούλιο του 2015, οι χώρες με 
τις οποίες η Αλβανία είχε την υψηλότερη αύξηση των εισαγωγών, σε σύγκριση με το Ιούλιο του 2014 ήταν οι 
εξής: Γερμανία (22,1%), Τουρκία (22,1%) και Ιταλία (3,6%). Ενώ, οι χώρες με τις οποίες είχε μείωση των 
εισαγωγών ήταν οι ΗΠΑ (41,2%), η Ελλάδα (13,5%) και η Κίνα (3,7%).  
 
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) - Ιούλιος 2015 
O Δείκτης Τιμών Καταναλωτή έφτασε τον Ιούλιο τ.έ. το 117,3%, σε σχέση με το έτος βάσης, ήτοι τον Δεκέμβριο 
2007. Τον Ιούλιο του 2015, η ετήσια μεταβολή της τιμής καταναλωτή ήταν 1,3%. Ένα χρόνο πριν, η ετήσια 
μεταβολή ήταν 1,8%. Η συμβολή των κύριων ομάδων στην ετήσια μεταβολή του ΔΤΚ είχαν ως εξής: Η αύξηση 
του ΔΤΚ, κατά τον Ιούλιο τ.έ., οφείλεται, κυρίως, στην αύξηση στην ομάδα «Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά» 
κατά 0,93 π.μ. Οι υψηλότερες τιμές στην ομάδα «Αλκοολούχα ποτά και καπνός" συνέβαλαν, κατά 0,24 π.μ. Οι  
τιμές στην ομάδα "Υπηρεσίες Εκπαίδευσης" συνέβαλαν +0,14 π.μ. στην ετήσια μεταβολή. Οι τιμές της ομάδας 
"Επικοινωνίας" συνέβαλαν με 0,04 π.μ. Οι τιμές στις ομάδες «Ένδυση και υπόδηση» και «Μεταφορές», 
συνέβαλαν η κάθε μια από -0,05 π.μ. Οι τιμές στις ομάδες «Υγεία» και «Διάφορα αγαθά και υπηρεσίες» 
συνέβαλαν η κάθε μια κατά -0,03 π.μ. 
Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2014, οι τιμές αυξήθηκαν περισσότερο στην ομάδα «Υπηρεσίες Εκπαίδευσης» 
κατά 10,1%, ακολουθούμενη από την ομάδα «Αλκοολούχα ποτά και καπνός» κατά 6,6%, «Επικοινωνία» κατά 
1,7%, κ.λπ. Οι τιμές στην ομάδα «Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά» αυξήθηκαν κατά 2,4%. Οι τιμές στην 
υποομάδα «φρούτων» αυξήθηκαν κατά 10,8%, ακολουθούμενη από την υποομάδα "λαχανικά 
συμπεριλαμβανομένων των πατατών», κατά 9,4%, «ψάρια» κατά 1,7%, «ζάχαρη, μαρμελάδες και επιδόρπια» 
κατά 1,0%, κ.λπ. Εντωμεταξύ οι τιμές στην ομάδα «γάλα, τυρί και αυγά» μειώθηκαν, κατά 3,4%, 
ακολουθούμενες από την ομάδα «καφές και τσάι», κατά 0,7% και την ομάδα «λάδι και μείγματα», κατά 0,5%. 
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Από την άλλη πλευρά, οι τιμές που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση ήταν στην ομάδα «Ένδυση και 
υπόδηση» κατά 1,0%, ακολουθούμενη από την ομάδα «Υγεία» (-0,9%) και «Μεταφορές» (-0,8%). Η μηνιαία 
μεταβολή του ΔΤΚ ήταν -0,7%. Σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2015, οι τιμές μειώθηκαν περισσότερο στην ομάδα 
«Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά» κατά 1,5%. Οι τιμές που σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση ήταν στην 
ομάδα «Μεταφορές» και «Υγεία» κατά 0,4% έκαστη. Η τιμή του ντίζελ σημείωσε μηνιαία αύξηση κατά 0,7% και 
η τιμή του πετρελαίου σημείωσε αύξηση κατά 0,9%. 
 
 

3. Ευρωπαϊκή προοπτική 
 

Πρόοδος Αλβανίας ως προς τις 5 προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Σε συνέντευξή της, η Α/Υπουργός Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης  δήλωσε ότι το  90% των απαιτούμενων μέτρων 
ως προς τις 5 προτεραιότητες - κλειδιά που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έναρξη των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων έχει, ήδη, επιτευχθεί. Ιδιαίτερη πρόοδος έχει επιτευχθεί στην προτεραιότητα Νο.1, ήτοι στη 
μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, ολοκληρώθηκε το θεσμικό πλαίσιο για 
τους δημοσίους υπαλλήλους, εγκρίθηκε η Στρατηγική για τη Δημόσια Διοίκηση και τροποποιήθηκε ο νόμος για 
τα διοικητικά δικαστήρια. Όσον αφορά στον αγώνα κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, η 
κα Υπουργός τόνισε την αυξημένη συνεργασία ανάμεσα στους αρμόδιους φορείς, την υιοθέτηση Στρατηγικής 
κατά της Διαφθοράς, τη δυνατότητα καταγγελίας περιπτώσεων διαφθοράς και τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί 
έως σήμερα, με απτά αποτελέσματα. Ακόμη, ανέφερε τις επιχειρήσεις ενάντια στην καλλιέργεια και εμπορία 
ναρκωτικών, τη μεταρρύθμιση της λειτουργίας και της οργάνωσης της Αστυνομίας και την υιοθέτηση 
Στρατηγικής κατά της εμπορίας των ανθρώπων και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Ως προς την ακίνητη 
περιουσία, δημιουργήθηκε ηλεκτρονικό μητρώο με όλες τις πληροφορίες για την αναγνώριση, αποκατάσταση 
και αποζημίωση της ακίνητης περιουσίας. Συντάχθηκε, ακόμη, σχετικό νομοσχέδιο, σε συνεργασία με τα 
εμπλεκόμενα μέρη, την Παγκόσμια Τράπεζα και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Όσον αφορά στο δικαστικό 
σύστημα, παραδέχθηκε ότι υπάρχουν, ακόμη, πολλά που πρέπει να γίνουν. Η δημιουργία, όμως, Ειδικής 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής σηματοδοτεί την έναρξη της μεταρρύθμισης στον εν λόγω τομέα. Έως τώρα, έχει 
πραγματοποιηθεί η αναγνώριση των σημείων που χρήζουν αναμόρφωσης. Η αξιολόγηση των δικαστών, η 
μείωση των υποθέσεων στο Ανώτατο Δικαστήριο και η επιβολή ποινών σε δικηγόρους που καθυστερούν 
αδικαιολόγητα την εκδίκαση μιας υπόθεσης, αποτελούν μερικές από τις προκλήσεις της εν λόγω 
μεταρρύθμισης. Τέλος, ως προς τους αιτούντες άσυλο σε χώρες της ΕΕ, η κα Gjosha δήλωσε ότι βλάπτουν όχι 
μόνο την εικόνα της χώρας τους, αλλά διακινδυνεύουν και το καθεστώς της μη υποχρέωσης έκδοσης βίζας, 
προκειμένου να ταξιδέψουν οι Αλβανοί πολίτες σε χώρες της ΕΕ. 
 
 

4. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 
 
 
Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδος - Αλβανίας, προϋπολογισμού 42 εκ. € 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 30.07.2015, υιοθέτησε το νέο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδος - Αλβανίας 
(Interreg IPA), το οποίο στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των διασυνοριακών περιοχών. Το εν λόγω 
πρόγραμμα περιλαμβάνει 15 περιοχές, 11 στην Ελλάδα (Γρεβενά, Καστοριά, Φλώρινα, Άρτα, Θεσπρωτία, 
Ιωάννινα, Πρέβεζα, Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Κεφαλλονιά και Λευκάδα) και 4 στην Αλβανία (Μπεράτι, 
Αργυρόκαστρο, Κορυτσά και Αυλώνα). Επικεντρώνεται σε δύο τομείς - προτεραιότητες: 1. Προστασία 
περιβάλλοντος, προώθηση βιώσιμων τρόπων μεταφοράς και δημοσίων υποδομών, και 2. Ώθηση της τοπικής 
οικονομίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 42.312.029 €, με τη συνεισφορά της ΕΕ, 
μέσω IPA, να ανέρχεται σε 35.965.222 €. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο 
σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/07/adoption-of-a-new-eu-cross-border-
programme-for-greece-and-albania-worth-eur42-million. 
 
 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/07/adoption-of-a-new-eu-cross-border-programme-for-greece-and-albania-worth-eur42-million
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/07/adoption-of-a-new-eu-cross-border-programme-for-greece-and-albania-worth-eur42-million


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

Γραφείο ΟΕΥ  Πρεσβείας Τιράνων 
Ενημερωτικό Δελτίο Αυγούστου 2015  Σελίδα 12 από 13 

 

Συνεργασία Αλβανίας και Βοσνίας και Ερζεγοβίνης στον τομέα της ενέργειας (30.07.2015) 
Ο Α/Υπουργός Ενέργειας και Βιομηχανίας, κ. Damian Gjiknuri συναντήθηκε με επίσημη αποστολή από τη 
Βοσνία και Ερζεγοβίνη, με επικεφαλής τον Β/Υπουργό Εξωτερικών, κ. Igor Crnadak. Κύριο θέμα της συζήτησης 
ήταν η εντατικοποίηση των οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών, ειδικότερα στον τομέα της ενέργειας και της 
βιομηχανίας. Ο κ. Gjiknuri έκανε ιδιαίτερη μνεία στις προσπάθειες της χώρας του για την υλοποίηση του έργου 
του Αγωγού Φυσικού Αερίου Αδριατικής - Ιονίου (ΙΑΡ), ως συνέχεια του αγωγού TAP. Οι συνομιλητές 
συμφώνησαν στην περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας τους στον τομέα της ενέργειας. Στο πλαίσιο της 
επίσκεψής του στην Αλβανία, ο κ. Crnadak συναντήθηκε, επίσης, με τον Αλβανό ομόλογό του, κ. D. Bushati. 
 
Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Γεν. Επιθεωρήσεων Εργασίας Αλβανίας - Τουρκίας 
Υπεγράφη, στις 20.08.2015, στα Τίρανα, Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Επιθεώρησης Εργασίας 
της Αλβανίας και της Τουρκίας. Στόχος του μνημονίου είναι η καταπολέμηση της μαύρης εργασίας, των 
παρανόμων επιχειρήσεων, καθώς και ανταλλαγή τεχνογνωσίας, μέσω εκπαιδευτικών εργαστηρίων, προς την 
αύξηση της επαγγελματικότητας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας. 
 
 

5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος   
 
Δραστηριότητα Κρατικής Αστυνομίας (1-31.07.2015) 
Σύμφωνα με τη μηνιαία ενημέρωση της αλβανικής Αστυνομίας, κατά τον μήνα Ιούλιο 2015, 
πραγματοποιήθηκαν 242 προσαγωγές για εγκλήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά, 171 για 
χρηματοοικονομικά αδικήματα, 424 για κλοπές ενέργειας, παράνομα κτίσματα και παράνομη υλοτομία και 
καταστράφηκαν 174.238 δενδρύλλια χασίς. Ακόμη, πραγματοποιήθηκαν 16.727 κλήσεις στον αριθμό 129 
(αντίστοιχο ελληνικό 100). 
 
 

6. Εκδηλώσεις και εκθέσεις στην Αλβανία   

Pipelines Safety Workshop: Εργαστήριο για την Ασφάλεια των Αγωγών (2.10.2015) 
Το Γραφείο ΟΕΥ, σε συνεργασία με την ελληνική εταιρεία Management Force, διοργανώνει, στις 2 Οκτωβρίου 
2015, στο ξενοδοχείο Tirana International, εργαστήριο (Workshop) για την ασφάλεια των αγωγών. Η εκδήλωση 
έχει τεθεί υπό την αιγίδα του αλβανικού Υπουργείου Ενέργειας και Βιομηχανίας και φέρει τίτλο “Safety: choice 
or necessity, technical, economic & cultural approach”. Στο workshop έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν ως 
ομιλητές, εκπρόσωποι των αρμοδίων δημοσίων φορέων, εκπρόσωποι του ΤΑΡ και άλλων επιχειρήσεων του 
χώρου, διεθνείς χρηματοδοτικοί οργανισμοί, άνθρωποι των επιστημών κ.α. Περισσότερες πληροφορίες θα 
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ: 
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=7&xcc=al&mid=51. 
 
 
4th Design Overview (Τίρανα, 16-21 Νοεμβρίου 2015) 
Από 16 έως και 21 Νοεμβρίου 2015, θα πραγματοποιηθεί το 4ο Design Overview, στα Τίρανα. Από 16-20 
Νοεμβρίου τ.έ. θα πραγματοποιηθούν εκθέσεις και προβολές, στο Πολιτιστικό Κέντρο Tulla, ενώ οι εκδηλώσεις 
θα κορυφωθούν το Σάββατο, 21 Νοεμβρίου τ.έ., με το συνέδριο, στο Συνεδριακό Κέντρο της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας στα Τίρανα. Η εκδήλωση απευθύνεται σε επαγγελματίες που ασχολούνται με το σχέδιο, τη 
γραφιστική, τη διαφήμιση κλπ. Στη φετινή διοργάνωση, η οποία θα είναι υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της 
Ελλάδος στα Τίρανα, θα συμμετέχουν, ως ομιλητές, εξέχοντα πρόσωπα του χώρου, όπως η Laura Jordan 
Bambach, από το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία θεωρείται από το Business Insider μια από τις 30 
δημιουργικότερες προσωπικότητες του 2015 και η ελληνική σχεδιαστική ομάδα Beetroot, η οποία έχει 
ανακηρυχθεί δύο φορές Ομάδα της χρονιάς σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τέσσερις φορές σε εθνικό επίπεδο, στα 
Ελληνικά Σχεδιαστικά Βραβεία. Περισσότερες πληροφορίες, στην σελίδα των διοργανωτών στο facebook 
https://www.facebook.com/DESiGN-OVERViEW-iN-TiRANA-105685102921159/timeline/  και σύντομα στο 
http://designoverview.org/. 

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=7&xcc=al&mid=51
https://www.facebook.com/DESiGN-OVERViEW-iN-TiRANA-105685102921159/timeline/
http://designoverview.org/
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Εθνική Έκθεση για τα Παιδιά ΕΧPO FEST (1 Σεπτεμβρίου  - 15 Οκτωβρίου 2015) 
Η Ένωση Περιπατητικών Παιχνιδιών Διασκέδασης διοργανώνει, κατά το διάστημα 1 Σεπτεμβρίου  έως 15 
Οκτωβρίου 2015, την Εθνική Έκθεση για τα Παιδιά ΕΧPO FEST, σε διάφορες πόλεις της Αλβανίας και 
συγκεκριμένα στο Ρέσεν (1.9-30.9), στο Αργυρόκαστρο (1.9-1.10), στη Λούσνια (1.9-15.10) και στη Κούκες 
(15.9-15.10).  
 
Διεθνής Ιατρική Έκθεση MEDI & CO.TECH (Τίρανα, 29 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου 2015) 
Η εταιρεία LABORMEST διοργανώνει τη Διεθνή Ιατρική Έκθεση "Medical & Co. Technologies" (Meditech), στο 
Pallati I Kongreseve, στα Τίρανα, από 29 Σεπτεμβρίου έως και 1 Οκτωβρίου 2015. Περισσότερες πληροφορίες 
στην ιστοσελίδα της διοργανώτριας εταιρείας www.labormest.com. 
 
Agribusiness 2015 (1 - 4 Οκτωβρίου 2015) 
Ο Σύλλογος των Αγροτικών Επιχειρήσεων Αλβανίας (KASH) διοργανώνει, σε ανοιχτό χώρο στα Τίρανα, την 
έκθεση Agri-business 2015, από 1 έως και 4 Οκτωβρίου 2015. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του 
KASH www.Kash.org.al. 
 
 
 
 
Η Προϊσταμένη 
 
 
Παγώνα Λάρδα 
Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
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