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1.Επιχειρηματική δραστηριότητα 
 

1.1 Ενέργεια 

 

Αύξηση παραγωγής ενέργειας κατά 89% το α΄ εξάμηνο 2013 

Σύμφωνα με στοιχεία της αλβανικής στατιστικής υπηρεσίας, INSTAT, το α΄ εξάμηνο του 

2013, η εγχώρια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της Αλβανίας έφτασε τις 3.959 GWh, 

παρουσιάζοντας αύξηση κατά 89%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.  Το 94% 

της συνολικής εγχώριας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας παρήχθη από 

Υδροηλεκτρικούς σταθμούς.  

 

Σύμβαση 100 εκατ. ευρώ της Statkraft με την γαλλική κατασκευαστική Alstom 

Η γαλλική κατασκευαστική εταιρεία «Alstom» εξασφάλισε σύμβαση 100 εκατομμύριων 

ευρώ (132.100.000 δολαρίων) από τη νορβηγική εταιρεία Statkraft για την προμήθεια έξι 

γαλλικών μονάδων στροβιλο-γεννητριών και βοηθητικού εξοπλισμού εκ μέρους της 

θυγατρικής της στην Αλβανία, «Devoll Hydropower»
*
. Η σύμβαση περιλαμβάνει, 

επίσης, δύο υποσταθμούς υψηλής τάσης 220 kV και 110 kV. Το μεγαλύτερο μέρος του 

εξοπλισμού θα κατασκευαστεί σε εργοστάσια της Alstom στην Ισπανία και την Τουρκία.  

 

Ιδιωτικοποίηση των Διυλιστηρίων Cerrik 

Η τουρκική εταιρεία KURUM International ανακηρύχθηκε πλειοδότρια του διαγωνισμού 

για την ιδιωτικοποίηση του διυλιστηρίου Cerrik. Το διυλιστήριο αναμένεται να 

λειτουργήσει σε 18 μήνες. 

 

Νέα χρηματοδοτική διευκόλυνση προς τα Δυτικά Βαλκάνια από την EBRD 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) ξεκινά δεύτερο 

χρηματοδοτικό πρόγραμμα, ύψους  € 75.000.000, στα Δυτικά Βαλκάνια για τη Βιώσιμη 

Ενέργεια {Western Balkans Sustainable Energy Financing Facility II (WeBSEFF II)} με 

σκοπό τη βελτίωση του ενεργειακού εφοδιασμού σε επιλέξιμες χώρες, μέσω επενδύσεων 

                                                 
*
 Η «Devoll Hydropower» είναι επιφορτισμένη με την κατασκευή νέων υδροηλεκτρικών σταθμών στον 

ποταμό Devoll, στη νότια Αλβανία. Συνολικά, το έργο της «Devoll» αποτελείται από τρία υδροηλεκτρικά 

εργοστάσια στην κοιλάδα του Devoll, με εγκατεστημένη ισχύ 278 MW. Κατά μέσο όρο, τα εργοστάσια 

παραγωγής ενέργειας θα παράγουν περίπου 800 GWh ετησίως, και θα αυξήσουν την παραγωγή ηλεκτρική 

ενέργεια της Αλβανίας κατά σχεδόν 20%.  
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στους τομείς ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το WeBSEFF II 

προβλέπει κεφάλαια ύψους € 11.500.000, που θα παρέχονται από την Ε.Ε., για 

προγράμματα τεχνικής συνεργασίας και επενδυτικά κίνητρα προς τους δανειολήπτες. Το 

πρόγραμμα καλύπτει τις ακόλουθες περιοχές: Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, 

Κροατία, ΠΓΔΜ, Κοσσυφοπέδιο, Μαυροβούνιο και Σερβία.  

 

Έκθεση για την κατάσταση στον ενεργειακό τομέα στην Αλβανία 

Δημοσίευμα της εφημερίδας Πανοράμα αναφέρεται σε σχόλια της κας Kseniya Lvovsky, 

εκπροσώπου της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Αλβανία, πάνω σε Έκθεση της Παγκόσμιας 

Τράπεζας για τον ενεργειακό τομέα στη χώρα, σύμφωνα με την οποία η αλβανική 

κυβέρνηση θα πρέπει να προβεί σε ενέργειες για την απελευθέρωση της αγοράς 

ενέργειας και τη μείωση των απωλειών του δικτύου μεταφοράς ενέργειας, με σκοπό τη 

μείωση της επιβάρυνσης του κρατικού προϋπολογισμού. Σύμφωνα με το ίδιο 

δημοσίευμα, η Παγκόσμια Τράπεζα στηρίζει την ανέγερση μικρών Υ/Η σταθμών στην 

Αλβανία, με 90 εκ. δολ. ΗΠΑ. 

 

1.2 Κλάδος κατασκευών 

 

Αυτοκινητόδρομος Πρίστινα - Hani i Elezit: 

Η συντονιστική επιτροπή για τον οδικό άξονα 6, τον αυτοκινητόδρομο Πρίστινα - Hani i 

Elezit, προκήρυξε διαγωνισμό για την ανάθεση κατασκευής του. Οι προεπιλεγέντες 

φορείς θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους εντός της προθεσμίας του 

Υπουργείου Υποδομών. Το κόστος του έργου αναμένεται να διαμορφωθεί στα 800 εκ. 

ευρώ. 

 

Εγνατία Οδός ΑΕ: Μειοδότης σε διαγωνισμό της Ευρ. Επιτροπής στην Αλβανία 

Η Εγνατία Οδός ΑΕ, ανακηρύχθηκε μειοδότης σε διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής στην Αλβανία ως επικεφαλής κοινοπραξίας. Ο διαγωνισμός αφορά στην 

παροχή υπηρεσιών συμβούλου επίβλεψης για την κατασκευή της περιφερειακής οδού 

της Αυλώνας, μήκους 29 χλμ. Η διάρκεια της σύμβασης υπολογίζεται σε 31 μήνες και το 

ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται σε 1.663.300 ευρώ. 

 

 

1.4 Τομέας εξόρυξης 

 

Δείκτες κύκλου εργασιών  

Οι δείκτες κύκλου εργασιών στη βιομηχανία, εκτιμώμενοι σε σταθερές τιμές κατά το 

πρώτο τρίμηνο του 2013, αυξήθηκαν κατά 12,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο 

του προηγούμενου έτους. Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, υπάρχει αύξηση της 

τάξης του 1,2%. Στην εξορυκτική βιομηχανία, ο σχετικός δείκτης κατά το α΄ τρίμηνο του 

2013 αυξήθηκε κατά 26,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου 

έτους, ενώ σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο σημειώθηκε αύξηση 6,9%.  
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1.5. Τραπεζικός & Ασφαλιστικός Τομέας 

 

Αποτελέσματα έρευνας για τον τραπεζικό δανεισμό στην Αλβανία 

Η Α/Κεντρική Τράπεζα διεξήγαγε έρευνα για την πορεία του δανεισμού των Τραπεζών 

προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά
*
. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι τα 

κριτήρια δανειοδότησης που εφαρμόζονται σε νοικοκυριά (για δάνεια αγοράς κατοικίας, 

καταναλωτικά δάνεια κλπ) αυστηροποιήθηκαν κατά το β΄ τρίμηνο του 2013. Όσον 

αφορά στις επιχειρήσεις, τα κριτήρια για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 

αυστηροποιήθηκαν, ενώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις παρέμειναν αμετάβλητα. Οι 

τράπεζες ανέφεραν εφαρμογή αυστηρότερων κριτηρίων δανεισμού για χορήγηση 

κεφαλαίου κίνησης και επενδυτικά δάνεια. Οι κύριοι παράγοντες που συνέβαλαν στην 

υιοθέτηση αυστηρότερων κριτηρίων δανεισμού των επιχειρήσεων ήταν τα μη 

εξυπηρετούμενα δάνεια στο τραπεζικό σύστημα και η συνολική μακροοικονομική 

κατάσταση στην Αλβανία. Από την άλλη πλευρά, οι αποφάσεις της Κεντρικής Τράπεζας 

της Αλβανίας και η κατάσταση ρευστότητας δημιουργούσαν πιέσεις για τη χαλάρωση 

των κριτηρίων. Όσον αφορά στα νοικοκυριά, από τη μία πλευρά ο ανταγωνισμός στο 

τραπεζικό σύστημα, το τρέχον ή αναμενόμενο επίπεδο ρευστότητας των τραπεζών, η 

κεφαλαιακή επάρκεια και οι αποφάσεις της Τράπεζας της Αλβανίας συνέβαλαν στην 

άμβλυνση των κριτηρίων δανεισμού. Ωστόσο, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η 

οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών και οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων οδήγησαν 

στη θέσπιση αυστηρότερων κριτηρίων δανεισμού που εφαρμόζονται για τα νοικοκυριά. 

 

Πρόγραμμα Αξιολόγησης Χρηματοπιστωτικού Τομέα από ΔΝΤ & Παγκ. Τράπεζα 

Μετά από αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών και της Τράπεζας της Αλβανίας, της 

26ης Φεβρουαρίου 2013, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και η Παγκόσμια 

Τράπεζα θα επικαιροποιήσουν το Πρόγραμμα Αξιολόγησης του Χρηματοπιστωτικού 

Τομέα (FSAP). Μετά από την αξιολόγηση FSAP, τα εν λόγω διεθνή ιδρύματα θα 

συντάξουν έκθεση για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα της χώρας και τις 

ανάγκες για περαιτέρω ανάπτυξη. Η τελευταία αξιολόγηση FSAP για την Αλβανία έγινε 

το 2005, και ο επερχόμενος προγραμματισμένος έλεγχος/ανάλυση θα οδηγήσει σε μια 

ενημερωμένη έκδοση της προηγούμενης αξιολόγησης. Ομάδα εργασίας του FSAP 

επισκέφθηκε τα Τίρανα στις 17-19 Ιουλίου τ.ε., προκειμένου να συζητήσει με τις 

αλβανικές αρχές τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα. Το κύριο έργο της αξιολόγησης 

FSAP θα πραγματοποιηθεί από ειδική αποστολή, η οποία προγραμματίζεται να αφιχθεί 

στην Αλβανία την περίοδο Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 2013. Μετά από αυτή την αποστολή, 

το ΔΝΤ θα παρουσιάσει τις απόψεις του στην έκθεση Αξιολόγησης της Σταθερότητας 

του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος (FSSA). 

 

Συνάντηση Ε. Ράμα με διευθυντές τραπεζών 

                                                 
*
 (η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο 2013 και καλύπτει τις εξελίξεις του τραπεζικού δανεισμού για το 

β΄ τρίμηνο του 2013 και τις προσδοκίες των τραπεζών για τη χορήγηση δανείων για το γ΄ τρίμηνο του 

2013). 
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Αναφορά στην συνάντηση με διευθυντές Τραπεζών, που διοργάνωσε ο Διοικητής της 

Τράπεζας της Αλβανίας, κ. Αρντιάν Φουλάνι, έκαναν η ε/φ Σέκουλι και άλλα έντυπα. 

Στην εν λόγω συνάντηση, κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε συνοπτική παρουσίαση της 

οικονομικής κατάστασης στην Αλβανία, προσκλήθηκε και παρέστη και ο εκλεγμένος 

Π/Θ κ. Έντι Ράμα, την παρουσία του οποίου χαρακτήρισε ως ιδιαίτερα σημαντική ο κ. 

Φουλάνι. Ο κ. Ράμα επισήμανε τη συμβολή του τραπεζικού τομέα στην αντιμετώπιση 

της οικονομικής κρίσης στην Αλβανία και δήλωσε ότι η κυβέρνησή του, προκειμένου να 

αποκτήσει πλήρη εικόνα της κατάστασης, θα ζητήσει από διεθνή εταιρεία να διεξάγει τον 

σχετικό οικονομικό έλεγχο, ενώ επεσήμανε ότι θα καταβληθούν προσπάθειες, ώστε η 

εθνική στατιστική υπηρεσία INSTAT να μετατραπεί σε ανεξάρτητο από την κυβέρνηση 

θεσμό. 

 

1.6. Τομέας Υγείας  

 

Νέο σύστημα εγγραφής και σήμανσης φαρμάκων  

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Υγείας κανένα φάρμακο δεν θα μπορεί να μπει 

στην αγορά εάν δεν έχει ήδη επικολληθεί σε αυτό, στον τόπο παραγωγής του, η νέα 

ειδική ταινία σήμανσης – ασφαλείας (fiscal stamp). Το μέτρο έχει στόχο να περιορίσει 

την διακίνηση παράνομων ή λαθραίων φαρμάκων και να εγγυηθεί την ποιότητά και την 

ασφάλειά τους. Εντούτοις, η εφαρμογή του έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα στην 

αγορά φαρμάκων, όπως συνέβη στις αρχές του Αυγούστου τ.ε., όταν φορτηγά με 

φάρμακα έμειναν για μέρες στα τελωνεία, επειδή, μολονότι είχε αγοραστεί η ειδική 

ταινία, δεν είχε επικολληθεί από την παραγωγό εταιρεία επί της συσκευασίας των 

φαρμάκων.   

 

1.7. Τομέας Μεταφορών 

 

Η αποστολή της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Αλβανία (Public Finance Review-PFR) 

Αποστολή της Παγκόσμιας Τράπεζας για θέματα μεταφορών, φορολογικής πολιτικής και 

φορολογικής διοίκησης, πραγματοποιήθηκε από 27 Μαΐου έως 7 Ιουνίου 2013 στην 

Αλβανία, με στόχο τη συλλογή πληροφοριών και την αξιολόγηση της τρέχουσας 

κατάστασης του τομέα των μεταφορών, και των δημόσιων οικονομικών, καθώς και τον 

προσδιορισμό των μελλοντικών αναγκών σε επενδύσεις κατασκευής και συντήρησης των 

οδικών δικτύων. Κατά τη διάρκεια της αποστολής, η ομάδα της Παγκόσμιας Τράπεζας 

πραγματοποίησε συναντήσεις με το Υπουργείο Δημοσίων Έργων και Μεταφορών, το 

Υπουργείο Οικονομικών, την Αλβανική Αρχή Δρόμων και άλλους αρμόδιους φορείς. 
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1.8. Τομέας Τροφίμων 

 

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, Ιούλιος 2013 

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), τον Ιούλιο του 2013, ήταν 113,8, με βάση το 

Δεκέμβριο 2007 (7
η
 Δεκέμβρη = 100), εμφανίζοντας μείωση της τάξης του 0,8%, έναντι 

του προηγούμενου μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός τον Ιούλιο ήταν 1,6%. Ένα χρόνο πριν η 

ετήσια μεταβολή ήταν 2,7%. Σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ο δείκτης για 

«Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά» σημείωσε μείωση κατά 1,7%. Μεγαλύτερη μείωση 

κατά 16,3% εμφανίσθηκε στην υποομάδα «λαχανικά και πατάτες». Ειδικώτερα, 

μειωμένες τιμές παρουσίασαν τα ακόλουθα προϊόντα: πιπεριές (41,1%), μελιτζάνες 

(40,9%), ντομάτες (35,4%), αγγούρια από (19,9%), πατάτες (14,9%), κλπ. Η τιμή στην 

υποομάδα «φρούτα» εμφάνισε αύξηση κατά 7,3%. Ειδικώτερα, αύξηση παρουσίασαν οι 

τιμές στα ακόλουθα προϊόντα: ακτινίδια (12,6%), λεμόνια (3,9%), μήλα (8,2%), 

καρπούζια (33,5%), πεπόνια (30,0%), ροδάκινα (6,8%) κλπ. Οι τιμές εμφανίζονται 

μειωμένες και σε άλλες υποομάδες αυτής της κατηγορίας των τροφίμων, όπως στην 

υποομάδα «γάλα, τυρί και αυγά (1,0%), «έλαια» (0,1%), «ζάχαρη και προϊόντα από 

ζάχαρη» (0,7%), «ψάρια» (1,0%) κλπ. 

 

 

1.9. Τουριστικός τομέας 

 

Προβολή του αλβανικού τουριστικού προϊόντος από το BBC  

Το αλβανικό τουριστικό προϊόν προβλήθηκε σε εκπομπή του BBC αποκαλώντας τα 

νότια παράλια της Αλβανία ως τη «Νέα Riviera».  Στην εκπομπή επισημάνθηκε ότι οι 

ντόπιοι χρησιμοποιούν ως δεύτερη γλώσσα την αγγλική, αντί της ρωσικής που 

χρησιμοποιούνταν παλαιότερα. Ωστόσο, δεν έγινε καμία αναφορά στην ευρύτατη χρήση 

της ελληνικής γλώσσας. 

  

Οι Αλβανοί προτιμούν την Ελλάδα για τις διακοπές τους 

Η ε/φ Κόχα Γιόν, επικαλούμενη στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, αναφέρεται στην προτίμηση της 

Ελλάδας ως προορισμού των χειμερινών και θερινών διακοπών των Αλβανών. Σύμφωνα 

με το δημοσίευμα, το α΄ τρίμηνο του 2013, το 12,5% των επισκεπτών της Ελλάδας 

προέρχονταν από την Αλβανία, η οποία είναι η δεύτερη χώρα προέλευσης, βάσει 

αριθμού επισκεπτών, μετά τη Βουλγαρία, ενώ μέχρι το τέλος του 2013 αναμένονται στην 

Ελλάδα συνολικά 17 εκ. ξένοι επισκέπτες. 

  

Η Αλβανία στους 10 φθηνότερους τουριστικούς προορισμούς 

Η ε/φ Κόχα Γιόν επισήμανε ότι ο διαδικτυακός τόπος αναζήτησης καταλύματος 

«trivago» κατατάσσει την Αλβανία, και ειδικώτερα τους Αγ. Σαράντα, ανάμεσα στους 10 

φθηνότερους θερινούς προορισμούς στην Ευρώπη. Οι Αγ. Σαράντα, με ημερήσιο κόστος 

της τάξης των 48 ευρώ, καταλαμβάνουν την 8
η
 θέση, ενώ η Κως, με ημερήσιο κόστος 34 

ευρώ, τη 2
η
 θέση. 
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Από την Ελλάδα ο μεγαλύτερος αριθμός των Ευρωπαίων επισκεπτών στη Αλβανία  

Σύμφωνα με την ως άνω εφημερίδα, το α΄ εξάμηνο 2013 η Αλβανία είχε 1 εκ. 

επισκέπτες, το 95% των οποίων προέρχεται από την Ευρώπη και, ειδικώτερα, το 11,2% 

από την Ελλάδα και το 5,9% από την Ιταλία, ενώ 2% προέρχονταν από τις ΗΠΑ και 2% 

από την Ασία.  

 

1.10. Άλλες ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος 

 

Νέος νόμος για τις ΣΔΙΤ στην Αλβανία 

Η αλβανική Βουλή ψήφισε τον Απρίλιο τ.έ. νέο νόμο περί Συμπράξεων Δημόσιου και 

Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), καταργώντας παλαιότερο νόμο του 2006. Ο νέος νόμος 

προέκυψε εξ’ αιτίας της ταχείας ανάπτυξης των συμβάσεων τέτοιου τύπου στη χώρα και 

της ανάγκης αντιμετώπισης γραφειοκρατικών δυσκολιών και νομικών προβλημάτων.  

 

Είσοδος της κοσοβαρικής εταιρείας ELKOS στην αγορά των Σκοπίων 

Σύμφωνα με την ε/φ Εκονομία, η εταιρεία ELKOS, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες 

του Κοσόβου, άνοιξε εμπορικό κέντρο στα Σκόπια, το οποίο αποτελεί την μεγαλύτερη 

επένδυση κοσοβάρικης εταιρείας στην περιοχή. 

 

Το Διεθνές Ραδιοφωνικό Κανάλι της Κίνας (CRI) εκπέμπει στα Τίρανα 

To Διεθνές Ραδιοφωνικό Κανάλι της Κίνας εκπέμπει στα Τίρανα, στην συχνότητα 

FM106 και αποτελεί, σύμφωνα με τον εδώ Κινέζο Πρέσβη κ. Ye Hao, ορόσημο 

ανάπτυξης της διμερούς συνεργασίας μεταξύ Αλβανίας και Κίνας.  

 

«Εμπορικός πόλεμος» Αλβανίας – Κόσσοβου 

Σύμφωνα με τοπικές ε/φ η κυβέρνηση του Κοσόβου αποφάσισε τη μεταφορά των 

κέντρων εκτελωνισμού από τα σύνορα σε πόλεις του Κοσόβου, χωρίς προηγούμενη 

ενημέρωση, γεγονός που ζημιώνει τις αλβανικές εξαγωγικές επιχειρήσεις και προκάλεσε 

την αντίδραση της Αλβανίας, η οποία απαγόρευσε τις εισαγωγές κρέατος από το 

Κόσοβο. 

 

Ιταλία και Τουρκία οι μεγαλύτεροι στρατηγικοί εταίροι της Αλβανίας.  

Σύμφωνα με on line έρευνα του ιστότοπου Balkanweb.com, στην οποία ψήφισαν 6.846 

άτομα, η Ιταλία και η Τουρκία θεωρούνται, από το κοινό που συμμετείχε στην έρευνα, 

ως οι μεγαλύτεροι στρατηγικοί εταίροι της Αλβανίας, με ποσοστά 47,20% και 45,05% 

αντίστοιχα. Στην τρίτη θέση κατέταξαν την Ελλάδα, με χαμηλότερο, όμως, ποσοστό 

(7,74%).  

 

2.Η αλβανική οικονομία 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, α΄ τρίμηνο του 2013 

Σύμφωνα με στοιχεία της INSTAT, η οικονομική δραστηριότητα, κατά το α΄ τρίμηνο του 

2013, αυξήθηκε σε όρους αξίας κατά 1,7% σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2012. Στο 
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υπό εξέταση τρίμηνο, οι τομείς που είχαν τα υψηλότερα ποσοστά αύξησης, σε σύγκριση 

με το α΄ τρίμηνο του 2012, ήταν των «Ταχυδρομείων και Επικοινωνιών» και 

«Βιομηχανίας» κατά 15,4% και 14,8%, αντίστοιχα. Αρνητικός ρυθμός ανάπτυξης, κατά 

τη διάρκεια αυτού του α΄ τριμήνου 2013, σε σύγκριση με το αντίστοιχο του 2012, 

σημειώθηκε στους κλάδους των «Κατασκευών», «Μεταφορών και Εμπορίου» και 

«Ξενοδοχείων και Εστιατορίων» κατά 4,8% και 2,9% και 2,1%, αντίστοιχα. 

Συγκρίνοντας το υπό εξέταση τρίμηνο με το προηγούμενο παρατηρείται θετικός ρυθμός 

ανάπτυξης στους τομείς των «Κατασκευών» (3,8%), «Βιομηχανίας» (3,3%), 

«Ταχυδρομείων και Επικοινωνιών» (1,4%) και «Άλλων υπηρεσιών» (1,3%), ενώ στους 

τομείς «Μεταφορών και Εμπορίου», «Ξενοδοχείων και Εστιατορίων» σημειώθηκε 

αρνητικός ρυθμός ανάπτυξης 2,3% και 0,4%, αντίστοιχα. Στον τομέα της «Γεωργίας» 

σημειώθηκε αύξηση κατά 2,1%, σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2012 και μείωση κατά 

1,1% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. 

 

Αποτελέσματα Έρευνας Εμπιστοσύνης Επιχειρήσεων και Καταναλωτών, β΄τρ. 2013 
Σύμφωνα με έρευνα της Α/Κεντρικής Τράπεζας ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος 

(Economic Sentiment Indicator - ESI) διαμορφώθηκε για το β΄ τρίμηνο του 2013 σε 82,4, 

μειωμένος κατά περίπου 6,2 μονάδες σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Επί 

του παρόντος, ο ESI είναι περίπου 17,6 μονάδες κάτω από το μακροπρόθεσμο μέσο όρο. 

Η επιδείνωση του δείκτη οικονομικού κλίματος οφείλεται κυρίως στην  μικρότερη 

εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών. Η 

πτώση της εμπιστοσύνης στη βιομηχανία και τις κατασκευές είχαν παρόμοια δράση, 

αλλά σε μικρότερο βαθμό. Από την άλλη πλευρά, η βελτίωση της εμπιστοσύνης των 

καταναλωτών είχε θετική συμβολή στον δείκτη εμπιστοσύνης για το σύνολο της 

οικονομίας. 

 

Εξελίξεις σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας στην Αλβανία, α΄ τρ. 2013 
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η INSTAT ο κύκλος εργασιών στην βιομηχανία 

(σε σταθερές τιμές, με έτος βάσης 2005 = 100), κατά το α΄ τρίμηνο του 2013, σε 

σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, αυξήθηκε κατά 1,2%, ενώ σε σύγκριση με το α΄ 

τρίμηνο του 2012, αυξήθηκε κατά 12,5%. Ο όγκος της βιομηχανικής παραγωγής 

αυξήθηκε κατά 73,7% το α΄ τρίμηνο του 2013, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, 

ενώ σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2012 η αύξηση ήταν 69,4%. Ο αριθμός των 

εργαζομένων στη βιομηχανία αυξήθηκε κατά 6,9% το α΄ τρίμηνο του 2013, σε σύγκριση 

με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου 

έτους, μειώθηκε 1,4%. Κατά το α΄ τρίμηνο του 2013, οι μισθοί της βιομηχανίας 

αυξήθηκαν κατά 5,2% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και σε σύγκριση με την 

ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, η αύξηση ήταν 13,9%. 

 

Δείκτες Κύκλου Εργασιών:  

Στο σύνολο της οικονομίας ο δείκτης κύκλου εργασιών (αποπληθωρισμένος), για το α΄ 

τρίμηνο του 2013 αυξήθηκε κατά 3,9%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 

προηγούμενου έτους, ενώ σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο η μείωση ήταν 

16,8%.  
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Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας, Ιούνιος 2013 

Σύμφωνα με στοιχεία της INSTAT τον Ιούνιο τ.ε. η Αλβανία εξήγαγε εμπορεύματα αξίας 

20,76 δισ. λεκ, παρουσιάζοντας μείωση 10,5% σε σύγκριση με τον Μάιο 2013 και 

αύξηση 17,2% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2012. Οι αλβανικές εισαγωγές 

εμπορευμάτων έφτασαν τα 41,34 δισ. λεκ, εμφανίζοντας μείωση 8,4% σε σύγκριση με 

τον Μάιο 2013 και κατά 10,5% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2012. Αυτόν τον μήνα, το 

εμπορικό έλλειμμα έφτασε τα  20,58 δισ. λεκ με μείωση της τάξης του 6,1% σε σύγκριση 

με τον Μάιο του 2013 και κατά 27,8 % σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2012. Το εμπόριο 

με τις χώρες της ΕΕ έφτασε το 68,2%, ως ποσοστό επί του συνολικού όγκου εμπορίου. 

Οι κύριοι εμπορικοί εταίροι παραμένουν η Ιταλία (38,8%) και η Ελλάδα (8%). Μεταξύ 

των χωρών-εταίρων, με τις οποίες οι εισαγωγές και εξαγωγές αυξήθηκαν αυτό το 

διάστημα ήταν οι εξής: στις εξαγωγές, Ελλάδα, Κροατία, Ρωσία, Ισπανία, Τουρκία κ.α. 

και στις εισαγωγές, Βέλγιο, Ην. Βασίλειο, Ελλάδα, Ισπανία, Ελβετία κ.α.. 

 

Εξελίξεις στην αγορά κατοικιών 

Ο Δείκτης Τιμών Αγοράς Κατοικίας
*
 , το δεύτερο εξάμηνο 2012, μειώθηκε κατά 10% σε 

ετήσια βάση, ενώ ο Δείκτης Τιμών Εκμίσθωσης Κατοικίας, την ίδια περίοδο, υποχώρησε 

κατά 7,3%. Στο τέλος του 2012, ο Δείκτης Τιμών Εκμίσθωσης Κατοικίας μεταβλήθηκε 

ελαφρώς και από 1,96 μονάδες στα τέλη του 2011, διαμορφώθηκε στις 2,03 μονάδες. Το 

δ΄ τρίμηνο του 2012, τα ανεξόφλητα δάνεια για την αγορά ακινήτων αυξήθηκαν κατά 

1,61% από το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, μετά από αύξηση κατά 

1,96% το γ΄ τρίμηνο του 2012. Το δ΄ τρίμηνο του 2012, το σταθμισμένο ετήσιο επιτόκιο 

των δανείων για την αγορά ακινήτων αυξήθηκε κατά 0,52 ποσοστιαίες μονάδες.  

 

Δείκτης απασχόλησης α΄ τριμήνου 2013 

Ο δείκτης απασχόλησης, στο σύνολο της οικονομίας, κατά το α΄ τρίμηνο του 2013 

αυξήθηκε κατά 3,8%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, ενώ οι 

μισθοί αυξήθηκαν κατά 8,6%. Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ο δείκτης της 

απασχόλησης στο σύνολο της οικονομίας αυξήθηκε κατά 9,3%, και οι μισθοί αυξήθηκαν 

κατά 4,5%.  

 

Αύξηση της ανεργίας στην Αλβανία 

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας INSTAT η ανεργία στην Αλβανία το 

α’ τρίμηνο του 2013, ανήλθε στο 14,5% του εργατικού δυναμικού, από 13% το α΄ 

τρίμηνο του 2012, σημειώνοντας αύξηση 1,1%. Η ανεργία στους νέους έφθασε το 25%. 

Επίσης, το ποσοστό ανεργίας για τους άνδρες, την ίδια περίοδο, εμφανίζεται υψηλότερο 

(15,8%), σε σχέση με εκείνο των γυναικών (12,9%). 

 

Τράπεζα της Αλβανίας: Στόχος ο πληθωρισμός να παραμείνει στο 3% 

Η επίτευξη της διατήρησης του πληθωρισμού στο 3% (±1%) εξακολουθεί να αποτελεί 

πρωταρχικό στόχο της Κεντρικής Τράπεζας της Αλβανίας, σύμφωνα με ανακοινώσεις.  

 

 

                                                 
*
 οι δείκτες τιμών κατοικίας υπολογίζονται μόνο για τα Τίρανα 
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3.Ευρωπαϊκή προοπτική 
 

Η Αλβανία προσεγγίζει την εξασφάλιση του καθεστώτος υποψήφιας χώρας  

Ο Πρέσβης της ΕΕ στην Αλβανία κ. Ettore Sequi είχε χωριστές συναντήσεις με τον 

απερχόμενο πρωθυπουργό κ. Σαλί Μπερίσα και με τον νικητή των εκλογών Γενικό 

Γραμματέα του Σοσιαλιστικού Κόμματος κ. Έντι Ράμα. Μιλώντας στους 

δημοσιογράφους μετά τις συναντήσεις, ο κ. Sequi δήλωσε ότι «οι γενικές εκλογές στις 23 

Ιουνίου ήταν ένα βήμα της Αλβανίας προς την κατεύθυνση να γίνει μέλος της 

οικογένειας της ΕΕ». Ανακοινώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογήσει τις 

εκλογές της 23
ης

 Ιουνίου και την ψήφιση των τριών νόμων από το αλβανικό 

Κοινοβούλιο, κατόπιν αιτήματος της ΕΕ, στην έκθεση προόδου του Οκτωβρίου τ.ε., ο κ. 

Sequi επανέλαβε παλαιότερη δήλωση του ότι «η Αλβανία έχει την ευκαιρία να 

εξασφαλίσει το καθεστώς υποψήφιας χώρας από αυτό το Δεκέμβριο».  

 

 

4 .Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 
 

Νομοσχέδιο για αλλοδαπούς στο Κοσσυφοπέδιο 

Με στόχο τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλον για τους ξένους επενδυτές στο 

Κοσσυφοπέδιο η Κ/Κυβέρνηση αποφάσισε να τροποποιήσει τους όρους για την παροχή 

άδειας εργασίας και άδειας παραμονής σε αλλοδαπούς. Το εν λόγω σχέδιο νόμου 

απλοποιεί τις διαδικασίες για την είσοδο, την κυκλοφορία, τη διαμονή και την 

απασχόληση των αλλοδαπών στην επικράτεια του Κοσσυφοπεδίου και διευκολύνει την 

έκδοση των σχετικών αδειών. 

 

Δήλωση της Πρεσβείας των ΗΠΑ για το νέο υπουργικό συμβούλιο της Αλβανίας 

Η πρεσβεία των ΗΠΑ εξέφρασε την ικανοποίησή της για το νέο υπουργικό συμβούλιο 

της Αλβανίας και επεσήμανε με ικανοποίηση την αύξηση του αριθμού των γυναικών 

υπουργών και την εκχώρηση σε αυτές καίριων υπουργείων. Η συμμετοχή γυναικών στο 

υπουργικό συμβούλιο αποτελεί ένα θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της ισότητας των 

φύλων στην Αλβανία. 

 

Ο Π/Θ κ. Μπερίσα δέχθηκε τον Πρέσβη της πΓΔΜ στην Αλβανία 

Ο Πρωθυπουργός κ. Μπερίσα δέχθηκε την 22 Ιουλίου τ.ε. τον Πρέσβη της πΓΔΜ στα 

Τίρανα κ. Vele Trpevski, με την ευκαιρία της λήξης της θητείας του. Εκφράζοντας την 

ικανοποίησή του, ο κ. Μπερίσα επαίνεσε τις σχέσεις και την καλή συνεργασία μεταξύ 

των δύο χωρών. Ο Πρέσβης κ. Trpevski ευχαρίστησε θερμά τον απερχόμενο 

Πρωθυπουργό για τις εγκάρδιες και φιλικές σχέσεις, και εξέφρασε τις ευχαριστίες του 

για τη σταθερή υποστήριξη που του πρόσφερε ο πρωθυπουργός προσωπικά και η 

αλβανική κυβέρνηση για την επιτυχή υλοποίηση της αποστολής του στα Τίρανα. 
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Ο Π/Θ κ. Μπερίσα δέχθηκε αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας 

Ο Πρωθυπουργός κ. Μπερίσα συναντήθηκε στις 18 Ιουλίου τ.ε. με αντιπροσωπεία του 

Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, με επικεφαλής τον Γενικό Διευθυντή του 

Γραφείου της Ανατολικής Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας κ. Tian Yongxiang. Η 

αντιπροσωπεία συνοδευόταν από τον Πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην 

Αλβανία κ. Ye Hao. Ο κ. Μπερίσα επεσήμανε ότι τα δύο μέρη (Δημοκρατικό Κόμμα και 

Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας) έχουν σημειώσει βαθύτατη εξέλιξη και απολαμβάνουν 

τον σεβασμό των χωρών τους, ενώ υπογράμμισε ότι η επίσκεψη αυτή αποτελεί σαφή 

ένδειξη του συνεχούς ενδιαφέροντος του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας για την 

ανάπτυξη των σχέσεων τόσο μεταξύ των δύο χωρών, όσο και των κομμάτων. Ο κ. 

Μπερίσα επεσήμανε τη σπουδαιότητα της δημιουργίας της Γραμματείας Συνεργασίας 

μεταξύ Κίνας και Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και του ταμείου που 

τέθηκε στην διάθεση της εν λόγω Γραμματείας από την κινεζική κυβέρνηση, για τη 

συνεργασία και την ανάπτυξη διαφόρων έργων στην περιοχή αυτή. 

 

Ο Π/Θ κ. Μπερίσα δέχθηκε το Πρέσβη της Ελλάδα στην Αλβανία  

Ο Πρωθυπουργός κ. Σαλί Μπερίσα δέχθηκε στις 10 Ιουλίου τ.ε. τον Πρέσβη της 

Ελλάδος στην Αλβανία, κ Λεωνίδα Ροκανά. Ο κ. Ροκανάς εξέφρασε στον κ. Μπερίσα 

ευχαριστίες για τη συνεισφορά του ιδίου και της κυβέρνησης της Αλβανίας στην 

περαιτέρω βελτίωση των διμερών σχέσεων και την προώθηση της αποτελεσματικής 

συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών και των κυβερνήσεων, προς όφελος και προς το 

συμφέρον των δύο λαών. Επίσης, ο Πρέσβης κ. Ροκανάς τόνισε τη συνεισφορά και τη 

στήριξη του κ. Μπερίσα στο έργο TAP, το οποίο έχει αξιολογηθεί ως ένα από τα πιο 

σημαντικά και στρατηγικά σχέδια για τις δύο χώρες αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. 

 

Ο Π/Θ κ. Μπερίσα δέχθηκε τον Πρέσβη της Εσθονίας στην Αλβανία  

Ο Πρωθυπουργός κ. Μπερίσα δέχθηκε την 22 Ιουλίου τ.ε. τον Πρέσβη της Εσθονίας 

στην Αλβανία κ. Andres Talvik, με την ευκαιρία της λήξης της θητείας του. 

Καλωσορίζοντας τον εξήρε τις άριστες σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και των δυο 

κυβερνήσεων. Ο Π/Θ κ. Μπερίσα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την υποστήριξη, 

τη συνεργασία και την βοήθεια που προσφέρεται από την Εσθονία στην Αλβανία, ιδίως 

στον τομέα της πληροφορικής και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ο Πρέσβης κ. 

Talvik εξέφρασε στον Πρωθυπουργό κ. Μπερίσα τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη του για τη 

συνεργασία και την υποστήριξη που έχει παράσχει ο ίδιος και η αλβανική κυβέρνηση σε 

αυτόν, κατά τη διάρκεια της αποστολής του. 

 

Ο Π/Θ κ. Μπερίσα δέχθηκε τον Πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν στην Αλβανία 

Ο Πρωθυπουργός κ. Μπερίσα δέχθηκε στις 22 Ιουλίου τ.ε. τον Πρέσβη του 

Αζερμπαϊτζάν κ. Rahman Mustafayev. Ο κ. Mustafayev εξέφρασε τις ευχαριστίες του για 

την πολύτιμη προσφορά του κ. Μπερίσα στην ανάπτυξη των οικονομικών, πολιτιστικών 

και πολιτικών σχέσεων μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και της Αλβανίας. Ειδικότερα, εξήρε 

για άλλη μια φορά τις τεράστιες προσπάθειες του κ. Μπερίσα στην υποστήριξη του 

έργου TAP, η οποία έχει στρατηγική σημασία για τον εφοδιασμό και τη διαφοροποίηση 

των πηγών ενέργειας για την περιοχή και την Ευρώπη. Ο Πρέσβης ενημέρωσε τον κ. 
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Μπερίσα σχετικά με την επίσκεψη υψηλού επιπέδου αντιπροσωπείας από την εταιρεία 

SOCAR, με επικεφαλής τον Πρόεδρό του Abudallayev. 

 

5 .Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος 
 

Μεταφορά μεγάλων χρηματικών ποσών από την Αλβανία στο εξωτερικό  

Δημοσίευμα στις 19.8.2013, αναφέρει ότι, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας, 

κατά το α΄ εξάμηνο 2013 παρατηρήθηκε μεταφορά μεγάλων ποσών από τις τράπεζες τις 

Αλβανίας προς τράπεζες του εξωτερικού. Το φαινόμενο ήταν πιο έντονο τον Μάιο τ.ε. οπότε 

και μεταφέρθηκαν 80 εκ. ευρώ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, υπάρχουν υπόνοιες ότι 

πρόκειται και για μεταφορά μαύρου χρήματος, ενώ αναφορά γίνεται και στα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες στην Αλβανία, καθώς τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια 

φθάνουν στο 25% και τα κέρδη τους εμφανίζονται μειωμένα κατά 36%. 

 

1,5 εκατ. € από την ΕΕ για τη βελτίωση της λειτουργίας της αλβανικού Κοινοβουλίου 

Ολοκληρώθηκε στις 6 Ιουνίου τ.ε. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα twinning μεταξύ της αλβανικής, 

της ουγγρικής και της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης καθώς και της γαλλικής Γερουσίας, το 

οποίο χρηματοδοτήθηκε με 1,5 εκατ. ευρώ από την ΕΕ. Υψηλού επιπέδου εμπειρογνώμονες 

από Κροατία, Πορτογαλία, και από κοινοβούλια άλλων ευρωπαϊκών κρατών μελών 

συνεργάστηκαν με το αλβανικό Κοινοβούλιο με σκοπό την ενίσχυση της νομοπαραγωγικής 

ικανότητας του τελευταίου, καθώς και την εποπτεία της εκτελεστικής εξουσίας και των 

λοιπών συνταγματικών θεσμών.  

 

Το Λαζαράτι πρωτεύουσα της ινδικής κάνναβης στην Ευρώπη  

Οι ε/φ στις 17.8.2013 αναδημοσίευσαν άρθρο της Global Post, όπου το χωριό Λαζαράτι 

της Αλβανίας αναφέρεται ως η νέα πρωτεύουσα της ινδικής κάνναβης στην Ευρώπη, 

αντιπαραβάλλοντάς το με το Άμστερνταμ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, καθώς τα κέρδη 

του χωριού Λαζαράτι από την καλλιέργεια της ινδικής κάνναβης αντιστοιχούν στο 50% 

του ΑΕΠ της χώρας, η επιβολή του νόμου είναι ιδιαίτερα δύσκολη στο εν λόγω χωριό.   

 

Συνέντευξη του νέου Πρέσβη της Γερμανίας στα Τίρανα κ. Helmut  Hoffman  

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στις 15.8.2013, ο νέος Πρέσβης της Γερμανίας στα Τίρανα 

κ.Helmut Hoffman, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Top Channel, δήλωσε, 

μεταξύ άλλων ότι η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να δώσει προσοχή στο θέμα της 

δημοσιονομικής πολιτικής και του δημοσίου χρέους της χώρας, ενώ απέφυγε να 

απαντήσει σε ερώτηση για τη λήψη από την Αλβανία του καθεστώτος της υποψήφιας 

προς ένταξη χώρας τον προσεχή Δεκέμβριο, δηλώνοντας ότι «η χώρα θα πρέπει να 

συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις και να δημιουργήσει ένα καλό κλίμα για τις επιχειρήσεις». 

 

Διαφορά μεταξύ Ορθόδοξης Εκκλησίας και Δήμου Πρεμετής 

Την ειδησεογραφία του β΄ δεκαπενθημέρου Αυγούστου τ.ε. απασχόλησε έντονα η 

διαφορά μεταξύ Ορθόδοξης Εκκλησίας και Δήμου Πρεμετής. Η διαφορά αφορούσε στη 

χρήση ακινήτου, το οποίο μέχρι τις 16 τ.μ. χρησιμοποιείτο ως εκκλησιαστικός χώρος. Ο 

Δήμος Πρεμετής, επικαλούμενος παλαιότερες δικαστικές αποφάσεις, θεωρεί ότι ο χώρος 
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πρέπει να διατεθεί για την ανέγερση πολιτιστικού κέντρου. Το θέμα πήρε διαστάσεις 

μετά την επέμβαση ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας, καθώς και της υπηρεσίας περαίωσης 

δικαστικών αποφάσεων, οι οποίες, βιαίως, εμπόδισαν τη λειτουργία και σφράγισαν τον 

ναό, μεταφέροντας τα εκκλησιαστικά αντικείμενα σε άλλο χώρο και προκαλώντας τις 

αντιδράσεις των χριστιανικών κοινοτήτων. 

 

Σύνθεση της νέας αλβανικής κυβέρνησης
*
  

Σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου της ελληνικής Πρεσβείας στα Τίρανα, το οποίο αναφέρεται 

στην σχετική ειδησεογραφία, την 31/07/2013, ο Πρόεδρος του ΣΚ και μελλοντικός Π/Θ κ. 

Ράμα ανακοίνωσε τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης, η οποία έχει ως εξής: 

Πρωθυπουργός – κ. Έντι Ράμα (Edi Rama - ΣΚ) 

Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης – κ. Νίκο Πελέσι (Niko Peleshi - ΣΚ, μέχρι τώρα Δήμαρχος Κορυτσάς) 

Υπουργός Οικονομικών – κ. Σκελκίμ Τσάνι (Shkelqim Cani -ΣΚ) 

Υπουργός Εξωτερικών – κ. Ντιτμίρ Μπουσάτι (Ditmir Bushati -ΣΚ) 

Υπουργός Άμυνας – κα Μιμή Κοδέλι (Mimi Kodheli - ΣΚ) 

Υπουργός Εσωτερικών – κ. Σαϊμίρ Ταχίρι (Sajmir Tahiri -ΣΚ )  

Υπουργός Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης – κα Κλάϊντα Γκιόσα (Klajda Gjosha - Κόμμα του Μέτα) 

Υπουργός Δικαιοσύνης – κ. Νασίπ Νάτσο (Nasip Naço- Κόμμα του Μέτα)  

Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας – κ. Αρμπέν 

Αχμέταϊ (Arben Ahmetaj -ΣΚ) 

Υπουργός Ενέργειας και Βιομηχανίας – κ. Νταμιάν Γκικνούρι (Damian Gjiknuri -ΣΚ) 

Υπουργός Αστικής Ανάπτυξης – κα Εγκλαντίνα Γκερμένι (Englantina Gjermeni -ΣΚ) 

Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών – κα Εντμόντ Χατζινάστο (Edmond Haxhinasto - 

Κόμμα του Μέτα) 

Υπουργός Γεωργίας, Υπαίθριας Ανάπτυξης και Διαχείρισης των Υδάτων –κ. Εντμόντ 

Παναρίτι (Edmond Panariti -Κόμμα του Μέτα ) 

Υπουργός  Υγείας –κ. Ιλίρ Μπέκια (Ilir Beqja -ΣΚ) 

Υπουργός Παιδείας και Αθλητισμού – κα Λιντίτα Νικόλι (Lindita Nikolli - ΣΚ) 

Υπουργός Κοινωνικής Ευημερίας και Νέας Γενιάς – κ. Εριόν Βελίαϊ (Erjon Veliaj - ΣΚ) 

Υπουργός Πολιτισμού – κα Μιρέλα Κουμπάρο (Mirela Kumbaro - Κοινωνία των Πολιτών) 

Υπουργός Περιβάλλοντος – κ. Λεφτέρ Κόκα ( Lefter Koka - Κόμμα του Μέτα )  

Υπουργοί Επικρατείας:  

Υπουργός Καινοτομίας και Δημόσιας Διοίκησης – κα Μιλένα Χαρίτο ( Milena Harito -ΣΚ ) 

Υπουργός Θεμάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης – κ. Μπλέντι Τσούτσι ( Blendi Çuçi- ΣΚ) 

Υπουργός αρμόδιος για τις Σχέσεις με τη Βουλή – κ. Ιλιριάν Τσελιμπάσι (Ilirian Celibashi- ΣΚ). 

 

Η Προϊσταμένη 

 

Παγώνα Λάρδα 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

                                                 
*
 (Η κυβέρνηση αποτελείται μόνο από εκπροσώπους δύο κομμάτων, του ΣΚ και του κόμματος του Μέτα. Δεν 

εκπροσωπούνται σε αυτήν όμως συμμαχικά κόμματα, όπως το ΚΕΑΔ κ.α, που κέρδισαν βουλευτική έδρα και πάνω από 10 

χιλ. ψήφους, και σύμφωνα με την προεκλογική συμφωνία που υπέγραψαν με το ΣΚ, θα εκπροσωπούνταν στην κυβέρνηση 

με έναν υπουργό.) 

 


