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1. Επιχειρηματική δραστηριότητα
1.1 Ενέργεια και Ορυκτά
-Μνημόνιο συνεργασίας για τον τομέα της ενέργειας υπεγράφη μεταξύ Ελλάδος – Αλβανίας
Επισφράγιση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας αποτελεί το Μνημόνιο που υπέγραψαν
Ελλάδα και Αλβανία στις 24 Μαΐου 2017, στο Αλβανικό Υπουργείο Ενέργειας και Βιομηχανίας στα Τίρανα.
Από αλβανικής πλευράς το κείμενο υπεγράφη από τον Υφυπουργό Ενέργειας και Βιομηχανίας κ. Ilir Bejtja, ενώ
από ελληνικής πλευράς από την Πρέσβη της Ελλάδος στα Τίρανα κα Ελένη Σουρανή.
-TAP: Οι υποθαλάσσιες εργασίες θα ξεκινήσουν το 2018.
O Trans-Adriatic Pipeline (ΤΑΡ) θα ξεκινήσει το επόμενο έτος, τις εργασίες για το υποθαλάσσιο τμήμα του,
όπως ανέφερε η εταιρεία «Saipem». Το υποθαλάσσιο τμήμα του αγωγού στην Αδριατική Θάλασσα, το οποίο
θα συνδέσει την Αλβανία με την περιοχή της Puglia στην Ιταλία, θα έχει μήκος 105 χ.μ. και το πιο βαθύ τμήμα
του θα φτάσει τα 820 μέτρα. Η εταιρεία είναι υπεύθυνη για το μηχανικό σχεδιασμό, την προμήθεια, τη
κατασκευή και την εγκατάσταση του υποθαλάσσιου τμήματος του αγωγού, που αποτελεί και το τελικό στάδιο
κατασκευής του αγωγού. Από την άλλη πλευρά, στο χερσαίο τμήμα, οι εργασίες προχωρούν με ταχείς
ρυθμούς, τόσο στην Αλβανία, όσο και στην Ελλάδα, ενώ έχει ήδη ολοκληρωθεί η πρώτη φάση για το ημιση του
έργου.
-TAP γιόρτασε το 1ο έτος από την έναρξη της κατασκευής του.
Στις 17 Μαΐου 2017 εορτάστηκε, στο Baar της Ελβετίας, η επέτειος ενός χρόνου από την έναρξη της
κατασκευής του ΤΑΡ, ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής φυσικού αερίου, το οποίο θα συμβάλει στη
διασφάλιση του ενεργειακού μέλλοντος της Ευρώπης. Η δραστηριότητα σε καθεμία από τις τρεις χώρες
υποδοχής είναι σύμφωνη με το χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό. Πολλά έχουν επιτευχθεί τους
τελευταίους δώδεκα μήνες, όπως ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος του TAP κ. Ian Bradshaw και όσον αφορά
στη συνολική πρόοδο του έργου, έχει ολοκληρωθεί περίπου το 41%, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των
έργων μηχανικής, προμηθειών και κατασκευών. Υπολογίζεται ότι οι πρώτες ποσότητες φυσικού αερίου από το
Shah Deniz II θα αρχίσουν να παραδίδονται το 2020 και ο αγωγός θα γίνει ενεργό μέρος του ευρωπαϊκού
ενεργειακού δικτύου, επιτρέποντας πιο ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια να φτάνει σε σπίτια και
επιχειρήσεις. Μέχρι σήμερα, έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση περίπου 173 χλμ. συγκολλημένων χαλύβδινων
σωλήνων στην Ελλάδα και την Αλβανία. Επίσης, όπως υπογράμμισε ο κ.Bradshaw, o TAP παραμένει πλήρως
προσηλωμένος στην αποκατάσταση της γης στην αρχική της κατάσταση ή και βελτιωμένη.
-Νέος διαγωνισμός για παραχώρηση δύο Υ/Η σταθμών παραγωγής ενέργειας στον ποταμό Bistrica.
Το α/Υπουργείο Ενέργειας και Βιομηχανίας προκήρυξε διαγωνισμό για δύο νέες παραχωρήσεις
υδροηλεκτρικών σταθμών. Ο διαγωνισμός αφορά τους σταθμούς Bistrica 1 και Bistrica 2 και η περίοδος
παραχώρησης θα είναι 35 έτη. Ο πρώτος Υ/Η σταθμός θα βρίσκεται στη λεκάνη απορροής του ποταμού
Bistrica σε απόσταση από 380 έως 498 μέτρων πάνω από τη στάθμη της θάλασσας. Ενώ ο δεύτερος σταθμός
θα βρίσκεται σε απόσταση 503 έως 678 μέτρων πάνω από το επίπεδο της θάλασσας. Το Υπουργείο δεν έχει
καθορίσει το ποσό για τις παραχωρήσεις, αλλά έχει καθορίσει τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για τη
νικήτρια εταιρεία, με κυριότερο κριτήριο την εγκατεστημένη ισχύ. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής
προσφορών ήταν 31 Μαΐου 2017 στα γραφεία του α/Υπουργείου Ενέργειας και Βιομηχανίας.
-Νέος Υδροηλεκτρικός Σταθμός κατασκευάζεται στη Moglicë.
O Υ/Η σταθμός Moglicë είναι ο δεύτερος υδροηλεκτρικός σταθμός που κατασκευάζεται από το Devoll
Hydropower Sh.A και βρίσκεται στο Δήμο της Moglicë στην περιοχή της Κορυτσάς. Ο Υ/Η σταθμός θα έχει
εγκατεστημένη ισχύ 172 MW και μέση ετήσια παραγωγή 475 GWh. Το φράγμα της Moglicë θα είναι 320 μ.
μήκος, 150 μ. ύψος και πλάτος 460 μ., ενώ η δεξαμενή της Moglicë θα έχει έκταση 7,2 τ.χ. Πηγές από το
α/Υπουργείο Ενέργειας ανακοίνωσαν ότι η νορβηγική εταιρεία Statkraft έχει επενδύσει περίπου € 150 εκατ. για
την κατασκευή του Υ/Η σταθμού της Moglicë, που αποτελεί σχεδόν το ήμισυ της επένδυσης. Στο Υ/Η σταθμό
της Moglicë απασχολούνται συνολικά 1.243 άτομα, εκ των οποίων 1.022 είναι Αλβανοί και 221 αλλοδαποί. Η
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κατασκευή του Υ/Η σταθμού έρχεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και έναρξη της λειτουργία του Υ/Η σταθμού
της Banjes, από την εταιρεία Statkraft στο ποταμό Devoll. Η Moglica θα έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα σχεδόν
διπλάσια του Υ/Η σταθμού της Banjes. Ο Υ/Η σταθμός της Banja έχει εγκατεστημένη ισχύ 70 MW, σύμφωνα με
επίσημες πηγές της εταιρείας.
-Μνημόνιο συνεργασίας για την ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας υπεγράφη στα Τίρανα με την EBRD.
Με σκοπό την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο A/ Yπουργός Ενέργειας και Βιομηχανίας της
Αλβανίας, κ. Gjiknuri και o επικεφαλής της EBRD στην Αλβανία κ. Matteo Colangeli, υπέγραψαν μνημόνιο
συνεργασίας (ΜoU) στα Τίρανα. Προβλέπεται η εφαρμογή οδικού χάρτη για την αύξηση της ελκυστικότητας
των επενδύσεων στην παραγωγή ηλιακής ενέργειας στη χώρα και τη μείωση της εξάρτησης της Αλβανίας από
την υδροηλεκτρική ενέργεια και τις εισαγωγές ενέργειας. Η α/Κυβέρνηση και η ΕΒRD θα συνεργαστούν για την
ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός πλαισίου για την κατανομή, μέσω μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής
προσφορών από ιδιώτες επενδυτές, για την κατασκευή, εκμετάλλευση και λειτουργία έργων ηλιακής ενέργειας
στην Αλβανία συνολικής δυναμικότητος 50-100 MW. Μέχρι στιγμής, η ΕΒRD έχει επενδύσει περισσότερα από
€1 δισ. σε 77 έργα στην Αλβανία. Οι υποδομές και η ενέργεια είναι οι μεγαλύτεροι τομείς των επενδύσεων της
ΕBRD, αντανακλώντας τόσο τις πιο πιεστικές ανάγκες της χώρας, όσο και τις μεγαλύτερες δυνατότητες.
-Η έλλειψη βροχοπτώσεων μειώνει το επίπεδο παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας.
Η έλλειψη βροχοπτώσεων, για ένα σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα, έχει οδηγήσει σε μείωση παραγωγής
υδροηλεκτρικής ενέργειας. Τα επίσημα στοιχεία από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δείχνουν ότι η στάθμη του
νερού στη λίμνη Fierza μειώθηκε σε 278 μέτρα, όταν την ίδια περίοδο πέρυσι ήταν 294 μέτρα. Η ραγδαία
πτώση ανάγκασε την α/Επιχείρηση Ηλεκτρισμού να μειώσει την εγχώρια παραγωγή. Ως αποτέλεσμα, από τον
Μάιο 2017 στην Αλβανία έχουν ξεκινήσει μαζικές εισαγωγές. Παρά το γεγονός ότι οι οικονομικοί δείκτες του
τομέα της ενέργειας έχουν βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία δύο χρόνια, η Αλβανία εξακολουθεί να εξαρτάται
από τις καιρικές συνθήκες. Στον προϋπολογισμό του τ.ε, η α/Κυβέρνηση έχει προβλέψει περίπου € 25 εκατ. ως
έκτακτη ανάγκη στον τομέα της ενέργειας.
-Αδειοδοτήσεις για 15 νέες περιοχές εξόρυξης σε όλη τη χώρα.
Το α/Υπουργείο Ενέργειας και Βιομηχανίας άνοιξε την έναρξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 15 νέες περιοχές
εξόρυξης σε όλη τη χώρα. Όλες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους στο
α/Υπουργείο, παρουσιάζοντας τα απαραίτητα έγγραφα. Για τις 14 περιοχές οι προσφορές πρέπει να
υποβληθούν στις 23 έως 25 Μαΐου 2017 και για την τελευταία την 1η Ιουνίου 2017. Μεταξύ των περιοχών που
περιλαμβάνονται είναι οι ακόλουθες: το Kodra e Kojlikës, νομός Δυρραχίου για εξόρυξη ασβεστόλιθου, το
Balgjaj στην Diber για έρευνα και εξόρυξη χρωμίου, το Gjinaj στο Kukes, επίσης, για χρώμιο, το Zerqan, στην
Diber αποτελεί την τέταρτη άδεια έρευνας και εξόρυξης χρωμίου, στα Τίρανα στη περιοχή Mëngaj άδεια για
γύψο, ενώ στην Αυλώνα, συγκεκριμένα στη Brataj άδεια για έρευνα μαρμάρου-ασβεστόλιθου. Ο κατάλογος
συνεχίζεται με το Majën e Krshtës στη Diber για χρώμιο, ενώ στην Leshnjë του Berat η άδεια προβλέπει τη
εκμετάλλευση μαρμάρου-ασβεστόλιθου. Στη Zall Herr παρέχεται άδεια για ασβεστόλιθο, παρόμοια με την
άδεια στη Urën Vajgurore για την οποία μπορούν να καταθέσουν αίτηση οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Η
χαρτογραφία του α/υπουργείου περιλαμβάνει συγκεκριμένες λεπτομέρειες για την κάθε περιοχή και τη
ποιότητα του μεταλλεύματος.
-Η Αλβανία αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Η Αλβανία έχει προσχωρήσει επίσημα στο ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφοράς ενέργειας, ενισχύοντας περαιτέρω
την δυνατότητα ενσωμάτωσης και ασφάλειας στον ενεργειακό εφοδιασμό. Πηγές από το α/Υπουργείο
Ενέργειας αναφέρουν ότι αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα που θα ενισχύσει τη θέση της Αλβανίας στο
ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα, και θα διευκολύνει το εμπόριο ενέργειας με ευνοϊκότερες τιμές. Επίσης,
αναπτύσσεται περισσότερο η ασφάλεια για την προμήθεια της περιοχής, αλλά και για τη χώρα, σύμφωνα με
τους ειδικούς.
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1.2 Κλάδος κατασκευών, δομικών υλικών και Real Estate
- Ελεύθερη οικονομική ζώνη Spitalla, προσφέρονται δύο αλβανικές εταιρείες.
Μετά από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες, η Αλβανία φαίνεται ότι πλησιάζει στην ημέρα που θα αποκτήσει
τη πρώτη ελεύθερη οικονομική ζώνη. Το α/Υπουργείο Οικονομίας εξετάζει δύο προσφορές για την περιοχή του
Spitalla. Σύμφωνα με την Α/Υπουργό Οικονομίας κα. Ekonomi μέχρι το τέλος του Μαΐου τ.ε θα προκύψει ένας
νικητής για την ανακηρυγμένη οικονομική ζώνη και τον Ιούλιο ή αρχές Αυγούστου θα ξεκινήσει η ανάπτυξη του
έργου στην εν λόγω περιοχή. Η πρώτη προσφορά ανέρχεται σε € 30 εκατ. και πρόκειται για επένδυση στην
κατασκευή ενός εργοστασίου εμπλουτισμού σιδηροχρωμίου, ενώ η δεύτερη προσφορά φτάνει τα € 93 εκατ. για
την κατασκευή βιομηχανικών σιλό. Και οι δύο προσφορές προέρχονται από αλβανικές εταιρείες. Επίσης και οι
ενδιαφερόμενες αλβανικές επιχειρήσεις φέρουν τεχνολογίες ξένης προέλευσης. Εκτός από τις επενδύσεις,
αμφότερα τα σχέδια θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Η πρώτη πρόταση υπολογίζεται ότι σε διάρκεια
τριών ετών θα απασχολήσει 12 χιλιάδες ανθρώπους και η δεύτερη πρόταση σε πλαίσιο τεσσάρων χρόνων θα
απασχολήσει 2.500 εργαζόμενους. Όμως το μεγαλύτερο όφελος από την περιοχή είναι η αύξηση της
παραγωγικότητας, σύμφωνα με την αλβανίδα Υπουργό. Η δραστηριότητα που θα αναπτυχθεί με τη δημιουργία
βιομηχανικών σιλό δείχνει ότι θα δοθεί η ευκαιρία επενδύσεων στον τομέα των κατασκευών και των
υπηρεσιών στην Αλβανία, ενώ ο εμπλουτισμός του σιδηροχρωμίου καθιστά δυνατό για την Αλβανία, όχι μόνο
να μην εξάγουν πια το μέταλλο ως φυσικό πόρο αλλά να δημιουργηθεί προστιθέμενη αξία σε αυτό το
μετάλλευμα που προορίζεται προς εξαγωγές. Οι επιχειρήσεις που θα εγκαταστήσουν τη δραστηριότητα τους
στην περιοχή θα έχουν μια σειρά από φορολογικές διευκολύνσεις. Όπως ανέφερε η Α/Υπουργός Οικονομίας
ενδιαφέρον έχουν επιδείξει και ξένες επιχειρήσεις από τη ΠΓΔΜ, την Τουρκία και τη Μάλτα, οι οποίες ζήτησαν
πληροφορίες για την περιοχή.
-TτΑ: Ο δείκτης τιμών κατοικιών στα Τίρανα μειώθηκε κατά 5,9%.
Ο δείκτης τιμών κατοικιών στα Τίρανα μειώθηκε κατά 5,9%, το α΄ τρίμηνο 2017. Σύμφωνα με τα στοιχεία της
Τράπεζας της Αλβανίας, η πτώση των τιμών ερμηνεύεται ως μια προσωρινή κατάσταση, ενώ η σχέση μεταξύ
των τιμών και των ενοικίων έχει στενέψει, γεγονός που αποδεικνύει ότι, ωστόσο, η αγορά εξακολουθεί να έχει
ζήτηση για την ακίνητη περιουσία. Σύμφωνα με τον δείκτη τιμών των κατοικιών στα Τίρανα, το 2016, οι τιμές
είχαν ανοδική πορεία, που ευνοήθηκε από την ανάκαμψη της ζήτησης. Την αύξηση της ζήτησης επηρέασαν τα
ευνοϊκά επιτόκια των τραπεζικών δανείων αλλά και η δραστική μειώσει των επιτοκίων καταθέσεων, τα οποία
ενθάρρυναν τις επενδύσεις σε ακίνητα ως μια πιο επικερδής επιλογή.

1.3 Τραπεζικός & Ασφαλιστικός Τομέας
-ΤτΑ: Σταθερό το επιτόκιο αναφοράς στο 1,25%.
Ο Διοικητής της Τράπεζας της Αλβανίας (ΤτΑ) κ. Sejko ανακοίνωσε στις 3.4.2017, ότι το Εποπτικό Συμβούλιο
της ΤτΑ αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητο το επιτόκιο αναφοράς στο 1,25%. Σε δηλώσεις του ο κ. Sejko
ανέφερε ότι η νομισματική πολιτική θα συνεχίσει να επιβραδύνεται μεσοπρόθεσμα και η ένταση των κινήτρων
δεν θα μειωθεί πριν από το α’ τρίμηνο 2018, προκειμένου να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα κίνητρα για την
ώθηση της οικονομικής δραστηριότητας και την επιστροφή του πληθωρισμού στο στόχο. Το α’ τρίμηνο 2016, ο
ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού αυξήθηκε σε 2,4%, καθώς αυξήθηκαν οι τιμές των τροφίμων και των καυσίμων.
Το 2017 αναμένεται να κινηθεί γύρω στο 2,3% και να αυξηθεί ακόμα περισσότερο προσεγγίζοντας το στόχο
του 3% το επόμενο έτος.
-Οι εξελίξεις στην ασφαλιστική αγορά στην Αλβανία για την περίοδο Ιαν-Μαρ 2017.
Τα έσοδα από τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα για την περίοδο Ιαν.-Μαρ. 2017 ανήλθαν περίπου σε
3,457 εκατ. ΑΛΛ, ή 17,62% περισσότερο από ότι τον Ιαν.-Μάρ. 2016. Κατά την περίοδο Ιαν.-Μαρ. 2017 ο
αριθμός των ασφαλιστήριων συμβάσεων ανήλθε σε 275.020, με αύξηση 23,65%, σε σύγκριση με την περίοδο
Ιαν.-Μαρ. 2016. Η αγορά συνέχισε να κατευθύνεται προς την ασφάλιση εκτός ασφαλειών ζωής, η οποία
συνέβαλε στο 92,67% του συνολικού όγκου των ασφαλίστρων, αφήνοντας τις ασφάλειες ζωής στο 7,31% και
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τη αντασφαλιστική δραστικότητα στο 0,02%. Ως προς το μερίδιο αγοράς των ειδών ασφάλισης, υποχρεωτικής
και εθελοντικής, τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα από εθελοντική ασφάλιση αποτελούν το 39,71% και τα
μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα υποχρεωτικής ασφάλισης αποτελούν το 60,29% της συνολικής αγοράς. Κατά
την περίοδο Ιαν.–Μαρ. 2017 οι ακαθάριστες αποζημειώσεις για βλάβες στην ασφαλιστική αγορά ανήλθαν
περίπου στα 1.479 εκατ. ΑΛΛ, ή 83,70% περισσότερο από ότι τον Ιαν.-Μάρ. 2016.
-Οι αποζημιώσεις ασφάλισης για βλάβες αυξήθηκαν κατά 83%.
Οι καταβολή αποζημιώσεων από τις ασφαλιστικές εταιρείες στις αρχές του 2017, σύμφωνα με στοιχεία της
Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (AMF), έχουν αυξηθεί κατά 83% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πριν
από ένα χρόνο. Το μεγαλύτερο μέρος των καταβολών ακαθάριστων απαιτήσεων αντιστοιχεί στην ασφάλιση
κινητήρων με περίπου 782 εκατ. ΑΛΛ, ή 52,85% των συνολικών καταβεβλημένων αποζημιώσεων. Σύμφωνα με
τις στατιστικές, οι αποζημιώσεις είναι αυξημένες, όχι μόνο στην τιμή αλλά και στον αριθμό των υποθέσεων,
κατά σχεδόν 50%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου έτους. Η αύξηση των καταβεβλημένων
αποζημιώσεων σχετίζεται κυρίως με την εξόφληση των καθυστερούμενων οφειλών από προηγούμενα χρόνια
και ιδιαίτερα εκείνων του ταμείου αποζημιώσεων. Μετά την αυξανόμενη πίεση από την Αρχή
Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας και μια απόφαση που απαιτούσε την πληρωμή των παλαιών αποζημιώσεων
που ανήκουν στο Ταμείο αποζημίωσης του ασφαλιστικού γραφείου της Αλβανίας, οι εταιρείες έχουν εξοφλήσει
ένα μεγάλο μέρος των υποχρεώσεων αυτών κατά το α' τρίμηνο του τ.ε.
-Παγκόσμια Τράπεζα: Αλβανικές καταθέσεις οι υψηλότερες στην περιοχή σε σχέση με το ΑΕΠ.
Παρά το γεγονός ότι η Αλβανία είναι μία από τις χώρες με κατά κεφαλήν εισόδημα από τα χαμηλότερα στην
Ευρώπη, οι Αλβανοί αποτελούν πληθυσμό με υψηλό πλούτο σε καταθέσεις. Σύμφωνα με τα συγκριτικά
στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από την Παγκόσμια Τράπεζα, η Αλβανία έχει το υψηλότερο επίπεδο των
καταθέσεων σε τράπεζες, σε σχέση με το ΑΕΠ στην περιοχή, που φτάνει το 70%. Στη συνέχεια της κατάταξης
είναι η Βουλγαρία, με καταθέσεις 68% του ΑΕΠ, η Κροατία με 64% και το Μαυροβούνιο με 60%. Σε άλλες
χώρες, οι καταθέσεις του πληθυσμού στις τράπεζες είναι ελάχιστες, όπου το χαμηλότερο ποσοστό κατέχει το
Κόσσοβο, με 32% του ΑΕΠ, η Σερβία με 42% και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη με 50%. Η Σλοβενία είναι λίγο πάνω με
53%. Ο μέσος όρος των χώρων με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα είναι
περίπου στο 43% του ΑΕΠ. Στο επίπεδο των καταθέσεων σε σχέση με το ΑΕΠ, η Αλβανία πλησιάζει τις
ανεπτυγμένες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, όπου, για παράδειγμα, η Ιταλία και η Γαλλία έχουν αυτό το δείκτη
μεταξύ 70 και 80% (Ιταλία έχει 77%). Οι Έλληνες είναι πιο φειδωλοί, με περίπου 93% των καταθέσεων σε
σχέση με το ΑΕΠ (ενδεχομένως ο δείκτης είναι επηρεασμένος από τα capital controls). Στην Αλβανία, οι υψηλές
εισροές εμβασμάτων αλλά και τα έσοδα από την παραοικονομία και την άτυπη οικονομία είναι μερικοί από
τους παράγοντες που εξηγούν το υψηλό επίπεδο των καταθέσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της
Αλβανίας, στο τέλος 2016, το σύνολο των καταθέσεων στο σύστημα ήταν περίπου 1 τρισ. ΑΛΛ, ή περίπου
€7,5 δισ. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια μείωση των καταθέσεων σε εγχώριο νόμισμα, λόγω της
συρρίκνωσης των επιτοκίων, τα οποία έχουν μειωθεί πλησίον του μηδενός, ενώ τα αποθέματα σε ξένο νόμισμα
συνέχισαν να αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς, δείχνοντας ότι οι Αλβανοί έχουν υψηλή εμπιστοσύνη στο ευρώ.
Για πρώτη φορά το 2016, η Αλβανία είχε περισσότερες αποταμιεύσεις σε ξένο νόμισμα από ότι σε εγχώριο
νόμισμα και οι καταθέσεις σε ξένο νόμισμα αντιπροσωπεύουν σήμερα σχεδόν το 53% του συνόλου.
-Επιχειρήσεις και ιδιώτες επωφελούνται από τη μείωση των επιτοκίων
Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα έρευνας για τη δανειοδοτική δραστηριότητα, κατά το α΄ τρίμηνο 2017,
το μέσο επιτόκιο των νέων δανείων σε ευρώ σημείωσε μικρή μείωση σε αυτό το τρίμηνο. Κατά μέσο όρο,
μειώθηκε σε 4,62%, από 4,71% που ήταν το προηγούμενο τρίμηνο. Σε γενικές γραμμές, οι επιχειρήσεις, καθώς
και οι ιδιώτες έχουν επωφεληθεί από τη μείωση των επιτοκίων για τα δάνεια σε ευρώ. Στις επιχειρήσεις, η
μείωση των επιτοκίων παρατηρείται στα δάνεια ρευστότητας, ενώ οι τόκοι των δανείων για επενδύσεις
εξακολουθούν να παραμένουν στο ελάχιστο. Οι ιδιώτες έχουν επωφεληθεί από χαμηλότερα επιτόκια για τα
στεγαστικά δάνεια, ενώ τα επιτόκια των καταναλωτικών δανείων έχουν αυξηθεί. Η διαφορά του μέσου
ποσοστού πίστωσης στο εγχώριο νόμισμα έναντι του ευρώ, έχει μειωθεί αυτούς τους δύο μήνες, ως
αποτέλεσμα της μεγάλης μείωσης των επιτοκίων των δανείων σε ΑΛΛ. Η διαφορά αυτή είναι ελαφρώς πάνω
από τον μέσο όρο του προηγούμενου έτους. Τα αποτελέσματα της έρευνας της δανειοδοτικής δραστηριότητας
κατά το α΄ τρίμηνο του τ.ε δείχνουν μια αυστηροποίηση των προτύπων δανεισμού για τις επιχειρήσεις, για
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τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο. Αυτή η συμπίεση έχει παρουσιαστεί και στα δάνεια για επενδύσεις, καθώς και
στα δάνεια ρευστότητας και έχει εκφραστεί κυρίως μέσα από την περαιτέρω αύξηση των απαιτήσεων για
εγγυήσεις και σε μικρότερο βαθμό, με τη μείωση του ποσού του δανείου. Εν τω μεταξύ, η διευκόλυνση των
κριτηρίων δανεισμού για τους ιδιώτες συνεχίστηκε, τόσο για τα καταναλωτικά δάνεια, όσο και για τα
στεγαστικά δάνεια. Η διευκολυντική προσέγγιση των τραπεζών, ως προς τέτοιου είδους δάνεια, υλοποιείται με
μειωμένες απαιτήσεις εγγυήσεων και τη βελτίωση της σχέσης δόσης/εισοδήματος, όπως αναφέρει η Τράπεζα
της Αλβανίας. Τα επιτόκια των νέων πιστώσεων σε αλβανικά Λεκ έχουν μειωθεί περαιτέρω κατά το α΄ τρίμηνο
τ.ε. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας, το μέσο επιτόκιο κυμαίνεται στο 7,36% από το 7,75%,
που ήταν το τελευταίο τρίμηνο του περασμένου έτους. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων
κυμαίνεται στο 7,33 % από 8,03% που ήταν το δ΄ τρίμηνο 2016.
-ΤτΑ: Πέφτουν τα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων.
Η Τράπεζα της Αλβανίας, αναφέρει ότι η μέση απόδοση για όλες τις προθεσμιακές καταθέσεις το Μάρτιο
20147 ήταν 0,23%, από 0,26%, που ήταν το προηγούμενο μήνα. Για καταθέσεις 12-μηνών, τα οποία προτιμούν
περισσότερο οι αποταμιευτές, το μέσο επιτόκιο μειώθηκε από 0,94% το Φεβρουάριο, σε 0,9% το Μάρτιο τ.ε.. Η
μεγαλύτερη συρρίκνωση σημειώνονται στις καταθέσεις έξι μηνών από 0,78% σε 0,58%. Η απότομη μείωση
των επιτοκίων τα τελευταία χρόνια, ήρθε ως αποτέλεσμα της πολιτικής της Τράπεζας της Αλβανίας, που έχει
ως στόχο το κόστος του χρήματος να καταστεί φθηνότερο, έτσι ώστε οι καταθέτες να κατευθυνθούν σε πιο
μακροπρόθεσμες καταθέσεις. Οι πλέον κερδισμένοι καταθέτες ήταν εκείνοι που επέλεξαν 48μηνες
προθεσμιακές καταθέσεις. Τα επιτόκια των νέων καταθέσεων για την περίοδο αυτή αυξήθηκαν απότομα το
Μάρτιο τ.ε., από 1,55% έως 3,04%.
-Μειώνονται τα επιτόκια για τα δάνεια σε ΑΛΛ.
Για πρώτη φορά τα επιτόκια δανεισμού έχουν γίνει ευέλικτα σημειώνοντας το χαμηλότερο ποσοστό για τα
βραχυπρόθεσμα δάνεια που πριν από λίγα χρόνια έφθαναν στο 12% ή 15%. Η Τράπεζα της Αλβανίας
ανακοινώνει ότι στο τέλος Μαρτίου τ.ε. τα δάνεια από 1 μέχρι 3 έτη έχουν φτάσει στο ιστορικό χαμηλό επιτόκιο
6,5%, ενώ τα μακροπρόθεσμα στο 6,9%, συνεχίζοντας την πτωτική πορεία. Ο κύριος λόγος είναι η μείωση της
ζήτησης των επιχειρήσεων να λάβουν χρηματοδότηση, η οποία έχει αναγκάσει τις τράπεζες να αυξήσουν τις
προσφορές.
-ΤτΑ: 0,6% μείωση των ληξιπρόθεσμων δάνειων, τον Απρίλιο 2017.
Η Τράπεζα της Αλβανίας ανακοίνωσε ότι κατά το μήνα Απρίλιο τ.ε. τα ληξιπρόθεσμα δάνεια μειώθηκαν με 0,6
ποσοστιαίες μονάδες, ή περίπου € 20 εκατ., πηγαίνοντας τον δείκτη αυτό στο 17,1%, το οποίο είναι το
χαμηλότερο ποσοστό από το 2010. Η Τράπεζα της Αλβανίας κατά τα τελευταία χρόνια εφαρμόζει ένα εθνικό
σχέδιο για τη μείωση των ληξιπρόθεσμων δάνειων, τα οποία το Σεπτέμβριο του 2014 έφθασαν σχεδόν το 25%
του συνόλου. Σύμφωνα με την ΤτΑ, τα τελευταία δύο χρόνια, οι ιδιωτικές τράπεζες έχουν διαγράψει πάνω από
€300 εκατ. ληξιπρόθεσμα δάνεια, τάση που συνεχίστηκε και κατά τους πρώτους μήνες του τ.ε. Εν τω μεταξύ, οι
τράπεζες συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό των μη εξυπηρετούμενων δάνειων, όπως και πριν,
αλλά με τη διαφορά ότι τα διαγραφόμενα δάνεια δεν αναφέρονται στην ένδειξη των μη εξυπηρετούμενων
δανείων.

1.4 Τομέας Μεταφορών
-Δημιουργία νέας αλβανικής αεροπορικής εταιρείας με βοήθεια της Turkish Airlines.
Ο ΠΘ κ. Rama ανακοίνωσε, την 8η Μάιου τ.ε, την έναρξη έργου για μια νέα αλβανική αεροπορική εταιρεία, με
τη βοήθεια της Turkish Airlines. Αναφερόμενος στις υψηλές τιμές που οι Αλβανοί πολίτες πρέπει να πληρώσουν
για τις υπηρεσίες χαμηλής ποιότητας αεροπορικών εταιρειών, ο Α/ΠΘ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στον
Τούρκο Πρόεδρο και στους εκτελεστικούς διευθυντές της Turkish Airlines για την αρωγή τους. Ο κ. Rama
πρόσθεσε ότι είναι αισιόδοξος ότι οι πρώτες πτήσεις θα ξεκινήσουν φέτος, ελπίζοντας ότι η νέα αλβανική
εταιρεία θα λειτουργεί με την ίδια ποιότητα, όπως και η Turkish Airlines.
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-Στατιστικά στοιχεία για τις μεταφορές - Απρίλιος 2017
Σύμφωνα με στοιχεία της INSTAT, ο όγκος εμπορευματικών μεταφορών φόρτωσης/εκφόρτωσης στα λιμάνια
της Αλβανίας, τον Απρίλιο 2017, είναι 394 χιλ./τόνοι. Σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2016, ο δείκτης αυτός
αυξήθηκε κατά 2,6%. Κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2017, ο όγκος εμπορευματικών μεταφορών
φόρτωσης/εκφόρτωσης σε λιμάνια ήταν 1.231 χιλιάδες /τόνοι, σημειώνοντας αύξηση κατά 6,3%, σε σύγκριση
με την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Το λιμάνι του Δυρραχίου καταλαμβάνει το 90,4% της συνολικής
ποσότητας φόρτωσης-εκφόρτωσης φορτίων στο σύνολο των αλβανικών λιμένων. Ο όγκος των μεταφερόμενων
φορτίων, μέσω σιδηροδρομικών μεταφορών είναι 3,5 εκατ. τόνοι/χιλ. και αυξήθηκε κατά 93,7%, σε σύγκριση με
τον Απρίλιο 2016. Κατά το α’ τετράμηνο 2017, ο όγκος των μεταφερόμενων φορτίων, μέσω σιδηροδρομικών
μεταφορών, ήταν 6,8 εκατ. τόνοι και αυξήθηκε κατά 102,8% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2016. Τον
Απρίλιο του 2017 ο όγκος των φορτίων που μεταφέρονται αεροπορικώς είναι 139 τόνοι, παρουσιάζοντας
αύξηση 4,5% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2016. Στο α’ τετράμηνο του 2017, ο όγκος των εμπορευμάτων
που μεταφέρονται αεροπορικώς είναι 543 τόνοι, με αύξηση 3,6%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του
2016. Στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, τον Απρίλιο 2017, πραγματοποιήθηκαν 1.770 πτήσεις,
σημειώνοντας αύξηση 6,4%, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του έτους 2016 και το α’ τετράμηνο του 2017,
πραγματοποιήθηκαν 6.874 πτήσεις, με αύξηση 6,5%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Τον
Απρίλιο 2017 ο αριθμός των επιβατών που ταξιδεύουν με αεροπορικές εταιρείες είναι 189.763, σημειώνοντας
αύξηση 27,9% σε σύγκριση με τον Απρίλιο το 2016. Ο αριθμός των επιβατών που ταξίδεψαν αεροπορικώς
τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2017 ήταν 697 804 άτομα, σημειώνοντας αύξηση 22,0% σε σύγκριση με την
ίδια περίοδο του έτους 2016. Οι επιβάτες που ταξιδεύουν αεροπορικώς κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου
καταλαμβάνει το 71,5% του συνόλου των επιβατών που ταξιδεύουν. Ο αριθμός των επιβατών που ταξιδεύουν
με θαλάσσια μέσα είναι 100.340 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2016 ο δείκτης αυτό αυξήθηκε κατά
76,6%. Ο αριθμός των επιβατών που ταξίδεψαν με θαλάσσια μέσα κατά το πρώτο τετράμηνο του 2017 ήταν
269.916 και αυξήθηκαν κατά 18,0% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του περασμένου έτους.
-Στατιστικά στοιχεία μετακινήσεων πολιτών από και προς την Αλβανία - Απρίλιος 2017
Ο αριθμός των αφίξεων Αλβανών και αλλοδαπών πολιτών στο έδαφος της Αλβανίας τον Απρίλιο 2017 είναι
764,485. Σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2016, ο δείκτης αυτός αυξήθηκε κατά 17,8%. Ο αριθμός των αφίξεων
αλλοδαπών πολιτών στη χώρα είναι 359.452. Σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2016, ο αριθμός αυτός αυξήθηκε
κατά 25,7%. Ο αριθμός των αφίξεων αλλοδαπών πολιτών στο έδαφος της Αλβανίας κατά το πρώτο τετράμηνο
του 2017 αυξήθηκε κατά 13,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Αλβανοί και αλλοδαποί
πολίτες που μετακινήθηκαν εκτός χώρας ήταν 766.779, κατά τον Απρίλιο 2017, αυξημένοι κατά 23,7%, σε
σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους. Ο αριθμός αλβανών πολιτών που εξήλθαν από την
Αλβανία, τον Απρίλιο 2017, είναι 429.126. Σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2016, ο αριθμός αυτός αυξήθηκε
κατά 17,3%. Ο αριθμός των αλλοδαπών πολιτών που εξήλθαν από το έδαφος της Αλβανίας κατά τους πρώτους
τέσσερις μήνες του 2017 αυξήθηκε κατά 5,8% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2016. Ο αριθμός των
αλλοδαπών επισκεπτών στην Αλβανία για διακοπές και επισκέψεις της ίδιας ημέρας τον Απρίλιο του 2017,
έφτασε στο 126.789, ενώ τον Απρίλιο του 2016 ο αριθμός αυτός ήταν 63.911. Στην Αλβανία ο αριθμός των
αφίξεων αλλοδαπών πολιτών για προσωπικούς σκοπούς, τον Απρίλιο 2017, ήταν 353.122 και αντιστοιχούσε
στο 98,3% των συνολικών αφίξεων αλλοδαπών πολιτών. Σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2016, ο αριθμός των
ξένων πολιτών για προσωπικούς σκοπούς αυξήθηκε κατά 25,9%. Ο αριθμός των αλλοδαπών πολιτών που
έφθασαν στην Αλβανία για επιχειρηματικούς σκοπούς ήταν 1,7% των αφίξεων αλλοδαπών πολιτών,
σημειώνοντας αύξηση 16,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Οι αφίξεις
αλβανών και αλλοδαπών πολιτών οδικώς αποτελούν το μεγαλύτερο μερίδιο των συνολικών αφίξεων και
φτάνουν το 81,8%, ενώ οι αφίξεις αεροπορικώς και με θαλάσσια μέσα αποτελούσαν αντίστοιχα το 12,7% και
το 5,5%. Ο μεγαλύτερος αριθμός αφίξεων αλλοδαπών στη Αλβανία, τον Απρίλιο του 2017, προέκυψε από το
Κοσσυφοπέδιο με ποσοστό 35,0%, και ακολουθούν οι αφίξεις πολιτών από τη ΠΓΔΜ με 13,7%, την Ελλάδα με
12,2% και το Μαυροβούνιο με 9,2%.
-Τροχαία ατυχήματα - Μάρτιος, 2017.
Τον Μάρτιο 2017 καταγράφηκαν από τις αρμόδιες αλβανικές υπηρεσίες 152 τροχαία ατυχήματα. Σε σύγκριση
με τον Μάρτιο 2016, ο αριθμός των ατυχημάτων αυξήθηκε κατά 10,9%. Ο αριθμός των θυμάτων ήταν 213
άτομα, από τα 183 που ήταν το προηγούμενο έτος. Κατά το α’ τρίμηνο 2017, ο αριθμός των περιπτώσεων
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μειώθηκε κατά 4,3%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Οι απώλειες σε
ανθρώπινες ζωές έφτασαν τις 16, κατά τη διάρκεια του Μαρτίου τ.ε. Σε σύγκριση με τον μέσο αριθμό των
απωλειών κατά το 2016, ο αριθμός αυτός μειώθηκε κατά 28,6%. Τα τροχαία ατυχήματα, στο 78,9% των
περιπτώσεων, οφείλονταν στη συμπεριφορά του οδηγού. Ο μεγαλύτερος αριθμός ατυχημάτων διεξήχθη στην
ηλικιακή ομάδα μεταξύ 25-35 ετών. Τον Μάρτιο 2017, ο μέσος αριθμός θυμάτων που σκοτώθηκαν ή
τραυματίστηκαν ανά 100.000 κατοίκους ήταν 7 άτομα. Σε σύγκριση με τον μέσο όρο του έτους 2016, ο αριθμός
αυτός μειώθηκε κατά 8,1%.
-Το ταμείο Σαουδικής Αραβίας για Ανάπτυξη θα χρηματοδοτήσει $ 30 εκατ. για την αποκατάσταση του
δρόμου Lumit të Vlorës.
Ο A/Yπουργός Οικονομικών κ. Ahmetaj και ο εκπρόσωπος του Ταμείου Σαουδικής Αραβίας για την Ανάπτυξη,
κ. Mohammad Aljenaidel υπέγραψαν στις 10 Μαΐου 2017 Συμφωνία για τη χρηματοδότηση του έργου
«Αποκατάσταση του δρόμου Lumit te Vlores.» Το έργο προβλέπει την κατασκευή του δρόμου που ξεκινά από
την παράκαμψη της Αυλώνας - Ura Peshkëpia, Ura e Laskos - Qeparo και περιλαμβάνει την διακλάδωσης Ura
e Peshkëpia - Selenicë - Superstrada Levan- Tepelene, ένα τμήμα 94 χιλιομέτρων. Το δάνειο από το Ταμείο
Σαουδικής Αραβίας για Ανάπτυξης προβλέπει να αποκαταστήσει το β΄ κομμάτι του εν λόγω δρόμου με μήκος
30 χ.μ, που προβλέπεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2020. Το έργο έχει κόστος περίπου $72 εκατ., και θα
χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο του Κουβέιτ για την Αραβική Οικονομική Ανάπτυξη με ποσό των περίπου $42
εκατ. και από το Ταμείο Σαουδικής Αραβίας για Ανάπτυξη στο ποσό περίπου των $30 εκατ.

1.5 Τομέας Τροφίμων και Γεωργίας
-Σύσταση τεσσάρων νέων Δ/νσεων άρδευσης και αποχέτευσης.
Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύσταση τεσσάρων Δ/νσεων άρδευσης και αποχέτευσης στις
περιοχές Lezhe, Durres, Fier και Korce, στο πλαίσιο του α/Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Διαχείρισης Υδάτων, οι οποίες θα διαχειρίζονται το δίκτυο άρδευσης και αποχέτευσης, με σκοπό να
επεκτείνουν την άρδευση στη γεωργία. Εν τω μεταξύ, καταργείται η απόφαση για περιφερειακά συμβούλια
αποχέτευσης, τα οποία θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους μέχρι την ίδρυση και την πλήρη λειτουργία των νέων
οργανωτικών δομών. Σύμφωνα με την έκθεση που συνοδεύει την απόφαση, ο επόμενος στόχος αυτών των
Διευθύνσεων θα είναι και ο προγραμματισμός των αναγκών της περιοχής στις υπηρεσίες της κατασκευής, της
συντήρησης και της αποκατάστασης των υποδομών σε συνεργασία με τους Δήμους και άλλους αρμόδιους
φορείς διαχείρισης των υδάτινων πόρων, έκτακτης ανάγκης, προστασίας περιβάλλοντος, κλπ. Η δημιουργία
αυτών των δομών έρχεται σε μια στιγμή που η α/Κυβέρνηση έχει υποσχεθεί ότι μέσα σε δύο χρόνια θα
επιτρέψει την άρδευση σε πάνω από χίλιες οικογένειες και τον καθαρισμό 7.800 χιλ. αποχετεύσεων.
-Κορυτσά: Αξιολόγηση ζημιών στα οπωροφόρα λόγου κακοκαιρίας.
Η Δ/νση Γεωργίας Κορυτσάς, νοτιοανατολικά της χώρας, έχει συγκροτήσει ομάδες εμπειρογνωμόνων για τον
εντοπισμό ζημιών σε οπωρώνες στην περιοχή αυτή, εξ’ αιτίας της απότομης μείωσης της θερμοκρασίας τον
Απρίλιο (21-23 Απριλίου τ.ε.). Πηγές από το τομέα της γεωργίας αναφέρουν ότι, οι παγετοί έχουν δημιουργήσει
σημαντικές ζημίες σε όλους τους οπωρώνες της περιοχής. Ιδίως ορισμένες ποικιλίες, όπως το μήλο Starking
και στο μήλο Gold, έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές, κατά 80 - 85% της παραγωγής, καθώς επίσης και στις
καλλιέργειες κερασιών στην Dvoran, οι οποίες έχουν προσβληθεί κατά 60-70%. Στην Κορυτσά υπάρχουν
περίπου 4.000 στρέμματα οπωροφόρα δένδρα, από τα οποία υπολογίζεται ότι έχουν καταστραφεί περίπου τα
2.400 στρέμματα. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το κόστος ανά στρέμμα είναι 200 χιλ. ΑΛΛ και η συνολική ζημία
εκτιμάται σε αρκετά εκατ. Οι ειδικοί λένε ότι χρειάζεται να ελεγχτεί η κατάσταση επί τόπου, ώστε να εξεταστεί η
δυνατότητα αποζημίωσης των πληγέντων αγροτών.
-H Γεωργία απασχολεί περίπου το 40,2% των εργαζομένων.
Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι ο τομέας της γεωργίας και των υπηρεσιών έχει το μεγαλύτερο αριθμό
εργαζομένων στην Αλβανία το 40,2% και το 40,4% του συνόλου των εργαζομένων, αντίστοιχα. Με βάση τα
στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το 2016, το 41,2% των εργαζομένων είναι μισθωτοί, το 34,9%
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αυτοαπασχολούμενοι και το 23,9% είναι μη αμειβόμενοι εργαζόμενοι σε οικογενειακή επιχείρηση. Σύμφωνα με
τα στοιχεία της έρευνας, το συνολικό εργατικό δυναμικό είναι 1,365 εκατ. άτομα, εκ των οποίων το 43,4% είναι
γυναίκες και οι άνδρες αποτελούν το 56,6%. Οι απασχολούμενοι κατά τη διάρκεια του 2016 είναι 1.157.000
άτομα, εκ των οποίων 43,8% γυναίκες και 56,2% άνδρες. Το ποσοστό συμμετοχής του πληθυσμού στο
εργατικό δυναμικό της ηλικίας 15-64 ετών είναι 66,2% και 15,8% υψηλότερο για τους άνδρες.
-EBRD:Διάσκεψη για διεθνείς βέλτιστες πρακτικές στην βιομηχανία μεταποίησης αγροτικών προϊόντων
Η EBRD παρουσίασε στις 8 Μαΐου 2017, στα Τίρανα, διεθνείς βέλτιστες πρακτικές για την ανάπτυξη της
βιομηχανίας μεταποίησης αγροτικών προϊόντων. Στόχος ήταν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν
επαγγελματική γνώση για να αναπτυχθούν και να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Η EBRD προσπάθησε να
φέρει σε επαφή τις επιχειρήσεις με τοπικούς και διεθνείς συμβούλους για δυναμικά έργα σε διάφορους τομείς
εμπειρογνωμοσύνης. Η προσπάθεια εστιάσθηκε στη σύνδεση ζήτησης και προσφοράς, στην εφαρμογή
βέλτιστων πρακτικών στον τομέα ή/και άλλων επιχειρησιακών και στρατηγικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το εν λόγω πακέτο είναι μέρος προγράμματος της EBRD για
τη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, το οποίο παρέχει ολοκληρωμένα εργαλεία για άμεση
χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και τη χρηματοδότηση μέσω συνεργατικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
-Επέκταση εξαγωγών και απασχόλησης των νέων στον τομέα των φαρμακευτικών φυτών.
Η Αλβανία σήμερα κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή και εξαγωγή φαρμακευτικών φυτών, τα οποία
συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομία. Τα άγρια φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά βρίσκονται σε μεγάλες
ποσότητες στα βουνά και στα χωράφια, δημιουργώντας έτσι μια ευκαιρία απασχόλησης για περισσότερο από
100 χιλ. οικογένειες που ζουν σε αγροτικές περιοχές.

1.6 Τουριστικός τομέας
-Τουριστικό θέρετρο 5 αστέρων θα κατασκευαστεί στον κόλπο Lalzit.
Τουριστικό θέρετρο 5 αστέρων, αξίας € 90 εκατ., το οποίο αναμένεται να απασχολήσει 1.500 άτομα, θα
κατασκευαστεί στον κόλπο Lalzit, στην Αδριατική, λίγο πιο πάνω από το Δυρράχιο. Συμμετέχοντας στην τελετή
για την έναρξη των εργασιών, ο Π/Θ κ. Rama επιβεβαίωσε ότι 3-4 παρόμοια θέρετρα θα ακολουθήσουν τα
επόμενα 4 χρόνια και στόχος είναι η προσέλκυση τουριστών από τη Δυτική Ευρώπη, που επισκέπτονται επί
του παρόντος τα τουριστικά θέρετρα της Βόρειας Αφρικής και που αναζητούν νέους προορισμούς μακριά από
συγκρούσεις.
-Διεθνές Εργαστήριο για τον Τουρισμό στα Τίρανα (2-3 Μαΐου 2017).
Ταξιδιωτικοί πράκτορες από Τουρκία, Ελλάδα, Μαυροβούνιο, ΠΓΔΜ και Κύπρο συναντήθηκαν στα Τίρανα,
κατά την διάρκεια διήμερου Εργαστηρίου για τον τουρισμό, το οποίο διοργανώθηκε από την Ένωση
Τουρισμού της Αλβανίας, στο οποίο είχαν την ευκαιρία να συνάψουν συμβάσεις με διάφορους συνεργάτες και
να ανταλλάξουν εμπειρίες. Παρών την πρώτη ημέρα του Εργαστηρίου ήταν η Α/Υπουργός Οικονομικής
Ανάπτυξης, Τουρισμού, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, κα. Milva Ekonomi, η οποία επαίνεσε ως μια καλή
ευκαιρία για την Αλβανία τέτοιους είδους εκδηλώσεις, οι οποίες εξυπηρετούν το άνοιγμα του τουρισμού. Η κα.
Ekonomi τόνισε ότι στόχος της α/Κυβέρνησης είναι να δημιουργηθούν δυνατότητες στην Αλβανία για
προσέλκυση τουριστών όλο το χρόνο και να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο επικεφαλής
του Συνδέσμου Τουρισμού της Αλβανίας, κ. Enver Mehmeti ανέφερε ότι το συγκεκριμένο εργαστήριο ήταν μια
καλή ευκαιρία για τους επισκέπτες να επωφεληθούν από προσφορές.
-Χαμηλές τιμές και ανεξερεύνητες τοποθεσίες αυξάνουν τον τουρισμό στην Αλβανία το α’ τριμ. 2017.
Ο αριθμός των ξένων υπηκόων που επισκέπτονται την Αλβανία για διακοπές, κατά το α' τρίμηνο 2017, έχει
διπλασιαστεί. Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Στατιστικής, την Αλβανία επισκέφθηκαν για διακοπές
περίπου 115 χιλ. αλλοδαποί. Ο αριθμός αυτός αυξήθηκε κατά περίπου 117%, σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του
προηγούμενου έτους. Η Αλβανία τα τελευταία χρόνια προσελκύει το ενδιαφέρον των ξένων τουριστών, λόγω
της προώθησης της χώρας από διεθνείς φορείς, ως ένας νέος ανεξερεύνητος προορισμός. Ανταγωνιστικό
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πλεονέκτημα αποτελούν επίσης και οι σχετικά χαμηλές τιμές, ιδίως σε συνθήκες παρατεταμένης οικονομικής
κρίσης στην ΕΕ. Συνολικά, για τους τρεις πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους, περίπου 602 χιλ. ξένοι υπήκοοι
εισήλθαν στην Αλβανία, αριθμός που αυξήθηκε κατά 7,1% σε σχέση με πέρυσι. Ως επί το πλείστον, ο σκοπός
της επίσκεψης δεν ορίζεται στις δηλώσεις που γίνονται στα τελωνεία και μόνο το 19% δήλωσε ρητά ότι είναι
τουρίστες. Εν τω μεταξύ, οι εκροές αλβανών πολιτών για τους πρώτους τρεις μήνες του έτους αυξήθηκαν
ελαφρά, κατά 1,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

1.7 Τομέας Υγείας και Περιβάλλοντος
Το Διοικητικό Δικαστήριο κηρύσσει την αναστολή της κατασκευής της Υ/Η σταθμού στον ποταμό Vjosa.
Το Διοικητικό Δικαστήριο αποφάσισε να αναστείλει τις εργασίες για την κατασκευή υδροηλεκτρικού σταθμού
στον ποταμό Vjosa (Αώος), ενεργώντας βάσει καταγγελίας που υποβλήθηκε από τους κατοίκους του χωριού
Kutë του Δήμου Mallakastra για λόγους περιβαλλοντικούς.

1.8 Άλλες ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος
-Μάιος 2017: Αύξηση του κατώτατου μισθού.
Στις 3 Μαΐου 2017, το Συμβούλιο Υπουργών αποφάσισε να αυξήσει τον κατώτατο μισθό για τους υπαλλήλους
στην Αλβανία από 22.000 (€ 163) ΑΛΛ σε 24.000 ΑΛΛ (€ 178). Αυτό είναι υποχρεωτικό και ισχύει για όλα τα
φυσικά και νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για Αλβανούς υπηκόους ή για αλλοδαπούς. Ο
ελάχιστος μισθός είναι πληρωτέος για 174 ώρες εργασίας ανά μήνα, που εκτελούνται κατά τις συνήθεις ώρες
εργασίας. Ο ελάχιστος ωριαίος μισθός θα είναι 138 ΑΛΛ (περίπου 1€). Η απόφαση αυτή τέθηκε σε ισχύ
αμέσως μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα στις 5 Μαΐου 2017.
-Οι υψηλότερες και χαμηλότερες αμοιβές στην Αλβανία.
Οι μισθοί στην Αλβανία κυμαίνονται από 2.500 ΑΛΛ έως 124.000 ΑΛΛ. Με βάση τα στοιχεία που έδωσε το
Ινστιτούτο Στατιστικής (INSTAT) στην αγορά εργασίας το 2016, οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις παρέχουν τις
καλύτερες θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με την έκθεση, οι μισθοί που οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις
πληρώνουν στους υπαλλήλους τους είναι οι υψηλότερες στην Αλβανία. Πληρώνουν έναν μέσο μηνιαίο
ακαθάριστο μισθό 124.000 ΑΛΛ ή περίπου 1.000 δολάρια. Επιπλέον, ο τραπεζικός τομέας και οι ασφαλιστικές
εταιρείες κατέχουν τη δεύτερη θέση με μέσο μηνιαίο μισθό 98.000 ΑΛΛ. Περαιτέρω, η τεχνολογία της
πληροφορίας βρίσκεται στην τρίτη θέση με μέσο μισθό 70.000 ΑΛΛ. Οι υπάλληλοι που εργάζονται σε
επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες κατέχουν την τέταρτη θέση. Από την άλλη πλευρά, οι άνθρωποι που
εργάζονται σε εστιατόρια και ξενοδοχεία έχουν μέσο μηνιαίο εισόδημα 25.000 ΑΛΛ. Ο μηνιαίος μέσος
ακαθάριστος μισθός στην Αλβανία κατά το 2016 ήταν 45.845 ΑΛΛ. Εν τω μεταξύ, ο μέσος μισθός για το
προσωπικό της δημόσιας διοίκησης ήταν 55.472 ΑΛΛ. Οι κρατικοί υπάλληλοι συγκαταλέγονται στους πιο
υψηλά αμειβόμενους υπαλλήλους. Επιπλέον, η έκθεση αναφέρει ότι το εργατικό δυναμικό κατά το 2016 ήταν
1.157.000 άνθρωποι. Αυξήθηκε κατά 6,5% σε σύγκριση με το 2015, ενώ ο αριθμός των ανέργων ήταν 207.770
άτομα.
-ΤτΑ: η βιομηχανία «Call Center» έφερε στην Αλβανική οικονομία έσοδα € 388 εκατ.
Η Τράπεζα της Αλβανίας επισημαίνει ότι η βιομηχανία των «Call Center», η οποία συνεισέφερε στην αλβανική
οικονομία € 388 εκατ. έσοδα, καθίσταται κύριος παράγοντος όχι μόνο στη δημιουργία θέσεων εργασίας αλλά
και ως μια σημαντική πηγή εισοδήματος. Τα τελευταία χρόνια, η βιομηχανία «Call Center» έχει επεκταθεί με
ταχείς ρυθμούς. Το 2016, τα τιμολογούμενα έσοδα από τις εταιρείες «Call Center» αυξήθηκαν κατά 40%, ενώ ο
αριθμός των εργαζομένων εκτιμάται ότι έχει φτάσει πάνω από 25 χιλ. άτομα. Το Συμβούλιο Επενδύσεων
αναφέρει ότι η βιομηχανία «Call Center» στην Αλβανία θα συνεχίσει να αυξάνεται, απευθυνόμενη προς νέες
αγορές όπως τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, τη Γερμανία και τη Βρετανία.
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-Ο Δήμος των Τιράνων ανακοινώνει πρόγραμμα επιδοτούμενων δανείων για νέες κατοικίες.
Στις 8 Μαΐου τ.ε., ο Δήμαρχος των Τιράνων κ. Erion Veliaj ξεκίνησε μια πρωτοβουλία του Δήμου για δάνεια με
ευνοϊκούς όρους, η οποία στοχεύει να βοηθήσει πάνω από χίλιες οικογένειες μέσα στον Ιούνιο 2017. Η
πρωτοβουλία αφορά κυρίως νέες οικογένειες, καθώς και άλλους πολίτες που πληρούν τα κριτήρια. Οι πολίτες
μπορούν να υποβάλουν αίτηση και στη συνέχεια να αντλήσουν τα δάνεια από τράπεζες δευτέρου επιπέδου.
Το κεφάλαιο που προβλέπεται για την εν λόγω πρωτοβουλία του Δήμου ανέρχεται σε $ 1 εκατ., ενώ τα επιτόκια
για τα δάνεια με ευνοϊκούς όρους θα είναι 3%, με περίοδο αποπληρωμής 20 χρόνια.
-Η δομή της επιχειρηματικής δραστηριότητα στα Τίρανα.
Οι οικονομικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην πρωτεύουσα της Αλβανίας καλύπτουν διαφορές
κατηγορίες επιχειρηματικότητας, αλλά φαίνεται ότι ο τομέας που κυριαρχεί στην αγορά είναι το λιανεμπόριο.
Πρόκειται κυρίως για μικρά καταστήματα γειτονιάς, που πωλούν τρόφιμα ή ρούχα. Σύμφωνα με στοιχεία της
Γενικής Δ/νσης τοπικών φόρων και δασμών, για το 2016, 18.027 οντότητες λιανικής λειτουργούν σε 24
διοικητικές μονάδες των Τιράνων. Η δεύτερη σημαντικότερη κατηγορία στην κατάταξη είναι ξενοδοχεία, μπαρ,
εστιατόρια κ.λπ., με συνολικό αριθμό 13.285 οντότητες. Στη συνέχεια ακολουθούν δραστηριότητες όπως
"χονδρική πώληση", "παραγωγικές μονάδες", "ελεύθερα επαγγέλματα" "οργανώσεις, ιδρύματα, οντότητες,
ενώσεις", "κατασκευαστικές εταιρείες", "εταιρείες μεταφορών" κ.ο.κ. Ο μικρότερος αριθμός οικονομικών
οντοτήτων στην πρωτεύουσα φαίνεται να ανήκει στην κατηγορία των πλανόδιων πωλητών με
καταγεγραμμένους μόνο 81 επιχειρήσεις σε 24 διοικητικές μονάδες. Οι επιχειρήσεις φαίνεται να προτιμούν ως
επί το πλείστον τα παλιά Τίρανα για την άσκηση δραστηριότητά τους, καθώς ο μεγαλύτερος αριθμός
καταχωρημένων οντοτήτων συγκεντρώνεται εκεί. Το Kashar είναι επίσης μια αγαπημένη περιοχή όπου
συγκεντρώνεται ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων όλων των κατηγοριών, με τις περισσότερες να ανήκουν
στις κατηγορίες "λιανικής", "μονάδες εξυπηρέτησης", "χονδρική", "κατασκευαστικές εταιρείες" κλπ. Μετά το
Kashar, ο μεγαλύτερος αριθμός δραστηριοτήτων σημειώνεται στις περιοχές Dajti και Farka, και ακολουθεί το
Vaqarri, ενώ ο μικρότερος αριθμός παρουσιάζεται στην περιοχή Ζall Bastari. Ο αριθμός επιχειρήσεων που
λειτουργούν στα Τίρανα αναλύεται ως εξής: *Επιχειρήσεις λιανικής πώλησης - 18.027 οντότητες, *Μονάδες
παροχής υπηρεσιών - 13.285 οντότητες, *Επιχειρήσεις χονδρικής - 5.511 οντότητες, *Ελεύθερα επαγγέλματα 2.527 οντότητες, *Μονάδες παραγωγής - 2.233 οντότητες, *Σύλλογοι, οργανώσεις - 2.209 οντότητες,
*Κατασκευαστικές εταιρείες - 1.517 οντότητες, *Μεταφορές - 1.260 οντότητες, *Άλλα - 245 οντότητες,
*Πλανόδιοι πωλητές - 81 οντότητες.
-INSTAT: Βελτίωση της διαφοράς των μισθών ανδρών και γυναικών.
Το χάσμα των μισθών μεταξύ των δύο φύλων στην Αλβανία σημείωσε βελτίωση το τελευταίο έτος, με τους
άνδρες να κερδίζουν κατά μέσο όρο 6% περισσότερο από τις γυναίκες το 2016, σε σύγκριση με 6,3% το 2015.
Ωστόσο, σύμφωνα με τα ευρήματα του Αλβανικού Ινστιτούτου Στατιστικής (INSTAT) οι γυναίκες κερδίσουν,
κατά μέσο όρο, περισσότερο από τους άνδρες στις εκτελεστικές θέσεις. Συγκεκριμένα, η έρευνα έδειξε ότι οι
γυναίκες αμείβονται κατά 28% περισσότερο στις διοικητικές και εμπορικές διευθυντικές θέσεις και κατά 3%
περισσότερο ως διευθυντές παραγωγής και σε εξειδικευμένες υπηρεσίες. Η ίδια τάση δεν αντανακλάται στο
επίπεδο των ειδικοτήτων, με τους άνδρες να κερδίζουν, κατά μέσο, όρο 22% περισσότερο από ό,τι οι γυναίκες
στην ιατρική και 14% περισσότερο στις θέσεις διδασκαλίας.
-Εταιρείες Call Center, το 80% των υπηρεσιών τους μεταφέρονται στην Ιταλία
Ο αλβανικός τύπος ανέφερε ότι πλήγμα για τη λειτουργία των κέντρων παροχής τηλεφωνικών πληροφοριών Call Centers στην Αλβανία αποτέλεσε το γεγονός ότι 13 μεγάλες εταιρείες παροχής τηλεφωνικών πληροφοριών
υπέγραψαν στις αρχές Μαΐου τ.ε. Μνημόνιο Κατανόησης με τον Ιταλό Π/Θ κ. Paolo Gentiloni και τον Υπουργό
Οικονομικής Ανάπτυξης κ. Carlo Calenda. Το Μνημόνιο Κατανόησης, προβλέπει τη μεταφορά στην Ιταλία του
80% των υπηρεσιών που προσφέρουν τα Call Centers στην Αλβανία. Η εν λόγω απόφαση, όπως
επισημαίνουν οι αλβανικές εφημερίδες, αναμένεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις σε 80.000 εργαζομένους που
απασχολούνται σε αυτά.
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2. Αλβανική οικονομία
-Οι εθνικές επενδύσεις εκτιμούνται σε 34,1% του ΑΕΠ.
Η Τράπεζα της Αλβανίας δημοσίευσε έκθεση για τις οικονομικές συναλλαγές με το εξωτερικό, η οποία έδειξε ότι
η εθνική αποταμίευση ήταν οι κύριοι παράγοντες που συνέβαλαν στην μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου
τρεχουσών συναλλαγών. Σύμφωνα με την έκθεση, οι εθνικές επενδύσεις εκτιμούνται σε 34,1% του ΑΕΠ,
περίπου 0,3 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερες σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο του περασμένου έτους. Τα
καθαρά έσοδα από τη παροχή υπηρεσιών είχαν σαν αποτέλεσμα περίπου € 229.6 εκατ. από € 141.1 εκατ. που
ήταν το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση περίπου 62,8%. Αυτή η απόδοση
καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την επέκταση των εξαγωγών των υπηρεσιών, κατά περίπου 17% σε ετήσια
βάση. Την ίδια στιγμή, οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 3,8%. Από την άποψη του ονομαστικού ΑΕΠ,
το πλεόνασμα του ισοζυγίου των υπηρεσιών εκτιμάται σε 7,9%, με την κύρια συνεισφορά από ταξιδιωτικές
υπηρεσίες. Τα καθαρά έσοδα από τα ταξίδια, τα οποία περιλαμβάνουν καθαρές εισροές από τον τουρισμό,
είχαν αποτέλεσμα υψηλότερο σε σύγκριση με πριν από ένα χρόνο, ανέφερε η ΤτΑ, σύμφωνα με την οποία, τα
καθαρά έσοδα επεκτάθηκαν σε € 95,7 εκατ. από € 51,6 εκατ., που ήταν κατά την ίδια περίοδο το προηγούμενο
χρόνο.
-INSTAT: Μείωση της ανεργίας το 2016 στην Αλβανία.
Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (INSTAT), το συνολικό ποσοστό
ανεργίας της Αλβανίας, για το 2016, μειώθηκε κατά 1,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και έφτασε το
15,2%. Ο αριθμός των απασχολουμένων εκτιμάται σε περίπου 1.365 εκατ. άτομα, σύμφωνα με τα ευρήματα
της έρευνας εργατικού δυναμικού. Ενώ το ποσοστό απασχόλησης στην οικονομία έφθασε το 55,9%, με ετήσια
αύξηση τριών ποσοστιαίων μονάδων. Για το 2016, το περίπου 41% των εργαζομένων, ήταν μισθωτοί, το 34,9%
ήταν αυτοαπασχολούμενοι (εργοδότες ή αυτοαπασχολούμενοι χωρίς προσωπικό) και το 23,9% ήταν ελεύθεροι
εργαζόμενοι σε οικογενειακή επιχείρηση. Ειδικώτερα, η ανεργία μειώθηκε, ιδίως μεταξύ των νέων, φτάνοντας
στο 28,9%, από 33,2% που ήταν το 2015. Για τους άνδρες, το ποσοστό ανεργίας είναι 1,5 ποσοστιαίες
μονάδες υψηλότερα από ότι για τις γυναίκες. Επίσης, σύμφωνα με το INSTAT, το 2016, ο μέσος μισθός ήταν
στο επίπεδο των 45.800 ΑΛΛ (περίπου € 340), περίπου 1.000 ΑΛΛ (€ 7,5) λιγότερα από ότι το 2015. Σύμφωνα
με τις πρώτες εκτιμήσεις του INSTAT, η οικονομία αυξήθηκε κατά περίπου 3,4%.
-INSTAT: 30% των νέων στην Αλβανία δεν εργάζονταν και δεν σπούδαζαν το 2016.
Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Στατιστικών Ερευνών της Αλβανίας (INSTAT) για την αγορά εργασίας το
2016, το 30% των νέων ηλικίας 15-29 ετών δεν εργάζονταν αλλά ούτε σπούδαζαν σε πανεπιστήμιο ή κάποιο
επαγγελματικό εκπαιδευτικό ίδρυμα.
-ΕΙU: Η αλβανική οικονομία αυξάνεται με 3,5% το 2017.
To Economist Intelligence Unit (EIU), γνωστό ως “The Economist” στην έκθεση για το α' τρίμηνο του 2017 για
την Αλβανία εκτιμά ότι η οικονομική ανάπτυξη το 2016 επιταχύνθηκε με 3,2%. Για το 2017, το EIU αναμένει ότι
η ανάπτυξη θα επιταχυνθεί με 3,5%, ως αποτέλεσμα της μείωσης των επιτοκίων και τη βελτίωση των
εσωτερικών δραστηριοτήτων και το 2018 με 3,6%. Όσον αφορά την πολιτική κατάσταση, το EIU αναφέρει ότι ο
Κυβερνητικός συνασπισμός, που περιλαμβάνει το Σοσιαλιστικό Κόμμα και το Σοσιαλιστικό Κίνημα για
Ενσωμάτωση, είναι σε ισχυρή θέση να διατηρήσουν την εξουσία στις επόμενες εκλογές. Το Economist
Intelligence Unit αναμένει ότι μετά τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, η Αλβανία θα πάρει σύντομα
μια πρόσκληση για έναρξη διαπραγματεύσεων για την ένταξη της στην ΕΕ, αλλά δεν αναμένεται να συμβεί
πριν από το τέλος του 2017, τουλάχιστον. Επίσης, εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα αυξηθεί τους επόμενους μήνες,
ως αποτέλεσμα του συνδυασμού των υψηλότερων διεθνών τιμών ενέργειας, της αύξησης του κόστους των
εισαγωγών, αντανακλώντας σε ένα ισχυρότερο δολάριο ΗΠΑ και μια απότομη αύξηση της εγχώριας ζήτησης.
Η αύξηση των συντάξεων και των μισθών στο δημόσιο τομέα και η αύξηση των ελάχιστων μισθών πριν από τις
προσεχείς βουλευτικές εκλογές θα ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις. Ως αποτέλεσμα των εξελίξεων αυτών,
το EIU προβλέπει ότι μέχρι το 2017, ο μέσος πληθωρισμός θα επιστρέψει εντός του εύρους στόχου της ΤτΑ για
πρώτη φορά από το 2012. Σε σύγκριση με την προηγούμενη έκθεση, η πρόβλεψη του EIU για τον πληθωρισμό
αυξήθηκε από 2,3% στο 2,6%. Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται να διευρυνθεί
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στο 12% του ΑΕΠ το 2016, από 10,7% το 2015, ως αποτέλεσμα της αύξησης των εισαγωγών. Το EIU διατηρεί
την πρόβλεψη ότι το 2017 το εν λόγω έλλειμμα θα διευρυνθεί ακόμη περισσότερο, στο 12,6% του ΑΕΠ, ενώ οι
τιμές του πετρελαίου θα ανακάμψουν. Λαμβάνοντας υπόψη τα τελευταία στοιχεία για τις δημοσιονομικές
επιδόσεις, το Economist Intelligence Unit διατηρεί την πρόβλεψη ότι το έλλειμμα του προϋπολογισμού το 2017
θα αλλάξει ελαφρώς, σε 2,4% του ΑΕΠ, πριν η δημοσιονομική εξυγίανση για να ξαναρχίσει το 2018,
μειώνοντας το δημοσιονομικό έλλειμμα στο 1,4 % του ΑΕΠ.
-Α' Τρίμηνο 2017 - Μείωση δημόσιου χρέος στο 68,4% του ΑΕΠ.
Το δημόσιο χρέος της Αλβανίας μειώθηκε, το α΄ τρίμηνο τ.ε, συνεχίζοντας τη θετική τάση που ξεκίνησε μετά το
2015. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι στα τέλη του Μαρτίου τ.ε, το δημόσιο χρέος μειώθηκε σε 68,4% του
ΑΕΠ, από το 71% στα τέλη του περασμένου έτους. Αυτό το έτος, τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι τουλάχιστον
κατά το α' τρίμηνο 2017, το Α/Υπουργείο Οικονομικών όχι μόνο δεν ανέλαβε κανένα νέο χρέος, αλλά έχει
δαπανήσει λιγότερα από τα έσοδα που εισπράττονται. Αυτή είναι η πρώτη φορά στα τελευταία 15 χρόνια που
το δημόσιο χρέος μειώνεται σε έτος εκλογών. Στο παρελθόν, οι προεκλογικές εκστρατείες ήταν πάντα
συνοδευμένες με αύξηση χρέους, λόγω της μείωσης των εσόδων αλλά και της αύξηση των δαπανών από τις
Κυβερνήσεις πριν από τις εκλογές. Η Κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι για όλο το χρόνο το χρέος θα μειωθεί στο
68,9% του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας πτώση για δεύτερη συνεχή χρονιά και για πρώτη φορά από το 2007.
-Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) - Απρίλιος 2017.
Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή έφτασε το Απρίλιο 2017 το 104,0 σε σχέση το Δεκέμβριος 2015, που αποτελεί
περίοδο αναφοράς. Τον Απρίλιο 2017 ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της τιμής καταναλωτή ήταν 1,9%. Ένα
χρόνο πριν ο ετήσιος ρυθμός ήταν 0,3%. Η συμβολή των κύριων ομάδων στην ετήσια μεταβολή του ΔΤΚ ήταν
ως εξής: «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά» κατά 1,26 ποσοστιαίες μονάδες (π.μ), «Μεταφορές» κατά 0,25
π.μ., «Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός και άλλα καύσιμα» κατά 0,19 π.μ., «Διάφορα αγαθά και υπηρεσίες»
κατά 0,15 π.μ., «Αναψυχή και τον πολιτισμό» κατά 0,12 π.μ., οι ομάδες «Αλκοολούχα ποτά και καπνός» και
«Υπηρεσίες Εκπαίδευση» κατά 0,05 π.μ. και 0,03 π.μ. αντίστοιχα, «Επικοινωνία» κατά 0,02 π.μ., και οι
ομάδες «Ένδυση και υπόδηση» και «Οικιακά Είδη, Σκεύη, Έπιπλα και συντήρηση» κατά -0.09 π.μ. και -0.02
π.μ. αντίστοιχα.
Ο ετήσιος ρυθμός των κύριων ομάδων: Σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2016 οι τιμές αυξήθηκαν περισσότερο
στις ομάδες «Αναψυχή και πολιτισμός» κατά 4,5%, «Μεταφορές» κατά 4,3%, «Διαφόρων αγαθών και
υπηρεσιών» κατά 3,1%, «Τρόφιμα και μη-αλκοολούχα ποτά» κατά 3,0%, «Αλκοολούχα ποτά και καπνός» κατά
3,0%. Εντός των τιμών της ομάδας τροφίμων οι τιμές τις υποομάδας «λαχανικά συμπεριλαμβανομένων των
πατατών» ήταν αυξημένες κατά 9,8% και ακλούθησαν οι υποομάδες «φρούτα» κατά 6,8%, «ζάχαρη,
μαρμελάδα και γλυκά» κατά 4,6%, «ψάρια» κατά 4,5% και «γάλα, τυρί και αυγά» κατά 4,0%. Από την άλλη
πλευρά, οι τιμές των υποομάδων «έλαια και λίπη» και «κρέας» μειώθηκαν κατά 2,4% και 0,7% αντίστοιχα.
Το μηνιαίο ποσοστό των τιμών καταναλωτή ήταν -0,6%. Σε σύγκριση με Μάρτιο 2017 οι τιμές μειώθηκαν στην
ομάδα «είδη ένδυσης και υπόδησης» κατά 1,7% και ακολούθως στην ομάδα «Τρόφιμα και μη αλκοολούχα
ποτά» κατά 1,4%, και «Στέγαση, νερό, ηλεκτρική ενέργεια και άλλα καύσιμα» κατά 0,3%, κλπ . Αύξηση τιμών
κατεγράφη στις ομάδες «Αναψυχή και πολιτισμός» κατά 1,3% «Μεταφορές» κατά 0,5%, «Επικοινωνία» κατά
0,3%, και «Αλκοολούχα ποτά και καπνός» κατά 0,2%.
-Εξωτερικό εμπόριο αγαθών - Απρίλιος 2017.
Τον Απρίλιο του 2017 η αξία των εξαγωγών ήταν 24 δισ. ΑΛΛ, σημειώνοντας αύξηση 13,6%, σε σύγκριση με
την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και κατά 1,6% σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2017. Η αξία των
εισαγωγών τον Απρίλιο 2017 ήταν 50 δισ. ΑΛΛ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,3%, σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και κατά 7,7%, σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2017. Αυτό το μήνα
το εμπορικό έλλειμμα έφτασε τα 26 δισ. ΑΛΛ σημειώνοντας μείωση κατά 16,5% σε σύγκριση με τον Απρίλιο
2016 και κατά 15,4% σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2017. Κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2017, η αξία
των εξαγωγών ήταν 87 δισ. ΑΛΛ, αυξημένη κατά 16,4%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος και η αξία των
εισαγωγών ήταν 183 δισ. ΑΛΛ, αυξημένη κατά 4,1%. Το εμπορικό έλλειμμα ανήλθε σε 96 δισ. ΑΛΛ, μειωμένο
κατά 5,3% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2016, εξ΄ αιτίας του μικρότερου ρυθμού αύξησης των
εισαγωγών δε σχέση με εκείνον των εξαγωγών .
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Επιρροή των κυριότερων ομάδων στην ετήσια μεταβολή των εξαγωγών: Στην ετήσια αύξηση των εξαγωγών
κατά 13,6% αυτό το μήνα, παρουσιάζουν θετική συμβολή οι ομάδες «Ορυκτά, καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια» με
συμβολή +3,4 ποσοστιαίες μονάδες (π.μ.), «Οικοδομικά υλικά και μέταλλα» με +2,8 π.μ., «Υφάσματα και
υποδήματα» με +2,6 π.μ.. Ενώ η ομάδα με αρνητική συμβολή ήταν: «Ξυλεία, χαρτί και κατασκευές» με -0,3
π.μ. Κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2017, οι εξαγωγές αυξάνονται κατά 16,4%, σε σχέση με το
προηγούμενο έτος. Θετικά συνεισφέρουν οι ομάδες «Ορυκτά, καύσιμα, ηλεκτρισμός» με +6,3 π.μ, «Οικοδομικά
υλικά και μέταλλα» με + 5,0 π.μ. και «Υφάσματα και υποδήματα» με +3,4 π.μ. Ενώ οι ομάδες: «Βιομηχανία
ξύλου και είδη χαρτιού» έδωσαν αρνητική συμβολή με -0,2 π.μ. , καθώς και η ομάδα «Δέρμα και δερμάτινες
κατασκευές» με -0,1 π.μ.
Επιρροή των κύριων ομάδων στην ετήσια μεταβολή των εισαγωγών: Στην ετήσια μείωση των εισαγωγών κατά
4,3% τον Απρίλιο του 2017, συνεισέφεραν οι ομάδες «Κατασκευαστικά υλικά και μέταλλα» που παρουσίασαν
αρνητική συμβολή με -6,5 π.μ., «Χημικά και πλαστικά προϊόντα» με -0,4 π.μ., «Τρόφιμα, ποτά, καπνός» με -0,1
π.μ. Ενώ θετική συμβολή είχαν οι ομάδες: «Ορυκτά, καύσιμα, ηλεκτρισμός» με +1,7 π.μ., «Μηχανήματα,
ανταλλακτικά, εξοπλισμός» +0,3 π.μ. και «Δέρμα και δερμάτινες κατασκευές» με + 0,2 π.μ.,.
Τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2017, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,1%, σε σύγκριση με το προηγούμενο
έτος. Θετικά συνεισέφεραν οι ομάδες: «Χημικά και πλαστικά προϊόντα» με +1,7 π.μ., «Μηχανήματα,
εξοπλισμός και ανταλλακτικά» με +1,0 π.μ., «Κλωστοϋφαντουργία και υποδήματα» με +1,0 π.μ.. Ενώ αρνητική
συμβολή είχαν οι ομάδες «Κατασκευαστικά υλικά και μέταλλα» με -1,6 π.μ., «Κατασκευές ξύλου και χαρτιού»
με -0,1 π.μ..
Η επίδοση του εμπορίου αγαθών από τις χώρες εταίρους. Τον Απρίλιο του 2017, οι χώρες με τις οποίες η
Αλβανία είχε την υψηλότερη αύξηση των εξαγωγών σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2016 ήταν: η Ιταλία (1,3%),
το Κοσσυφοπέδιο (8,3%) και η Ισπανία (126,9%). Ενώ οι χώρες με τις οποίες σημειώθηκε μείωση των
εξαγωγών ήταν: η Σερβία (-21,6%), το Μαυροβούνιο (-3,4%) και η Ελβετία (-42,3%). Κατά τους πρώτους
τέσσερις μήνες του 2017, οι χώρες με τις οποίες η Αλβανία είχε την υψηλότερη αύξηση των εξαγωγών σε
σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2016 ήταν: η Ιταλία (9,6%), το Κοσσυφοπέδιο (22,7%) και η Ισπανία
(142,0%). Ενώ οι χώρες με τις οποίες σημειώθηκε μείωση των εξαγωγών ήταν: η Ελβετία (-35,9%), η Ολλανδία
(-26,7%) και η Μάλτα (-96,3%). Τον Απρίλιο του 2017, οι χώρες με τις οποίες η Αλβανία είχε την υψηλότερη
αύξηση των εισαγωγών σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2016 ήταν: η Ιταλία (3,8%), η Τουρκία (2,9%) και η
Κίνα (4,6%). Ενώ οι χώρες με τις οποίες σημειώθηκε μείωση των εισαγωγών ήταν: η Ελλάδα (-1,9%), η
Γερμανία (-48,9%) και η Ρωσία (-40,1%). Κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2017, οι χώρες με τις οποίες
η Αλβανία είχε την υψηλότερη αύξηση των εισαγωγών σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2016 ήταν: η Ιταλία
(2,6%), η Τουρκία (9,2%) και η Ελλάδα (5,1%). Ενώ οι χώρες με τις οποίες σημειώθηκε μείωση των εξαγωγών
είναι: η Γερμανία (-4,6%), η Κίνα (-10,0%) και η Ρωσία (-25,8%).
Το εμπόριο με τις χώρες της ΕΕ, τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2017, ήταν το 65,6% του συνολικού
εμπορίου. Κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2017, οι εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΕ κατέλαβαν το
76,6% των συνολικών εξαγωγών και οι εισαγωγές από τις χώρες της ΕΕ κατέλαβαν το 60,3% των συνολικών
εισαγωγών. Οι κύριοι εμπορικοί εταίροι είναι: η Ιταλία (37,5%), η Γερμανία (7,3%), η Ελλάδα (6,8%) και η Κίνα
(6,4%).
-EBRD: Οι οικονομικές προβλέψεις για την Αλβανία παραμένουν αμετάβλητες.
Η EBRD δημοσίευσε τις τελευταίες προβλέψεις της για τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται. Ως προς την
Αλβανία οι προβλέψεις παραμένουν αμετάβλητες, με ρυθμό ανάπτυξης κοντά στο 3,5% για το 2017 και 3,7%
για το επόμενο έτος, οι οποίες συμφωνούν με τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και εκείνων
της α/Κυβέρνησης. Η Αλβανία αποδεικνύεται ως η χώρα με την ταχύτερη ανάπτυξη στην περιοχή για το τ.ε,
μαζί με το Κοσσυφοπέδιο και η χώρα με την ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη το επόμενο έτος από όλες τις
χώρες της περιοχής. Η τελευταία έκθεση της EBRD επισημαίνει τους πολιτικούς κινδύνους που εμφανίζουν οι
χώρες που αναλύθηκαν, επισημαίνοντας ότι οι κίνδυνοι αυτοί υπονομεύουν την οικονομική ανάκαμψη. Όπως
για παράδειγμα η ΠΓΔΜ, όπου οι προβλέψεις αναθεωρήθηκαν αρνητικά, και η αύξηση της τάξης εκτιμάται
πλέον στο 2,4% για το τρέχον έτος, από 3% που είχε προβλεφθεί νωρίτερα. Επίσης, η προβλέψεις για το
Μαυροβούνιο έχουν αναθεωρηθεί αρνητικά, κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες, με αύξηση 3% από 3,5% που
προβλεπόταν τον Νοέμβριο του περασμένου έτους. Η Αλβανία, το Κοσσυφοπέδιο και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη
είναι τρεις οικονομίες, όπου οι προβλέψεις δεν έχουν αλλάξει, ενώ για τη Σερβία, το ίδρυμα είναι πολύ πιο
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αισιόδοξο από ό, τι πριν. Οι οικονομικές προβλέψεις για την περιοχή παραμένουν στενά συνδεδεμένες με την
τρομοκρατία, τις γεωπολιτικές εντάσεις και την κρίση των προσφύγων, σύμφωνα με την έκθεση της ΕBRD.

3. Ευρωπαϊκή προοπτική
-Η ΕΕ διαθέτει € 1,8 εκατ. για ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης δασμολογίων στην Αλβανία.
Η τελωνειακή διοίκηση ετοιμάζεται να αποτελέσει μέρος ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης
τιμολογίων της ΕΕ (SMTI). Η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και η αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Αλβανία
διοργάνωσαν στις 8 Μαΐου τελετή έναρξης του προγράμματος αδελφοποίησης που υλοποίησαν η Αλβανία και
η Ιταλία. Η ιταλική υπηρεσία τελωνείων και μονοπωλίου θα στηρίξει την Αλβανία στην ανάπτυξη των εθνικών
της συστημάτων για τη σύνδεση με τα συστήματα τεχνολογίας πληροφοριών της ΕΕ γνωστά ως TARIC. Το
TARIC, το ολοκληρωμένο Δασμολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μια πολύγλωσση βάση δεδομένων που
ενσωματώνει όλα τα μέτρα που σχετίζονται με την τελωνειακή, εμπορική και γεωργική νομοθεσία της ΕΕ. Με
την ενσωμάτωση και την κωδικοποίηση αυτών των μέτρων, το TARIC εξασφαλίζει την ομοιόμορφη εφαρμογή
τους από όλα τα κράτη μέλη και παρέχει σε όλους τους οικονομικούς φορείς σαφή εικόνα όλων των μέτρων
που πρέπει να ληφθούν κατά την εισαγωγή στην ΕΕ ή την εξαγωγή αγαθών από την ΕΕ. Παρέχει επίσης τη
δυνατότητα συλλογής στατιστικών στοιχείων για τα εν λόγω μέτρα σε επίπεδο ΕΕ. Αυτό που ωφελούν τους
οικονομικούς φορείς είναι η πλήρης διαφάνεια όλων των μέτρων που εφαρμόζονται ομοιόμορφα στην
περίπτωση εισαγωγής και εξαγωγής εμπορευμάτων. Τα επόμενα δύο χρόνια, η τεχνογνωσία της ΕΕ και η
τεχνογνωσία της Ιταλίας θα στηρίξουν την αλβανική τελωνειακή διοίκηση στην αναβάθμιση των νομοθετικών
και τιμολογιακών διαδικασιών σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο αξίας € 1,8 εκατ.
διαρθρώνεται γύρω από τρία βασικά στοιχεία, την αναθεώρηση της τελωνειακής νομοθεσίας της Αλβανίας
σχετικά με τα θέματα SMTI-ΕΕ, την προσαρμογή του αλβανικού συστήματος τελωνειακών πληροφοριών, ώστε
να υπάρχει πλήρης αλληλεπίδραση με την ΕΕ, καθώς και η βελτίωση της οργάνωσης, και την επικοινωνία των
αλβανικών τελωνείων σε αυτόν τον τομέα.
-Εθνικός διαγωνισμός Start Up Albania 2017 - Η ΕΕ υποστηρίζει τους νέους επιχειρηματίες με
καινοτόμες ιδέες.
Η αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Αλβανία μέσω του δικτύου πληροφοριών της ΕΕ, σε συνεργασία με το
Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης και Καινοτομίας και την AIDA, ανακοίνωσαν τους 5 νικητές που συμμετείχαν
στον εθνικό διαγωνισμό Start UP Albania 2017. Το Start-Up Albania 2017 στοχεύει στην ενίσχυση του κλίματος
των επιχειρήσεων που ενσωματώνουν την καινοτομία και την τεχνολογία ως βασικά στοιχεία για την ανάπτυξη
των επιχειρήσεων με ιδιαίτερη έμφαση στη νεολαία. Ο εν λόγω εθνικός διαγωνισμός ξεκίνησε την 1η Μαρτίου
2017 με τη συμμετοχή 77 αιτούντων, νέων καινοτόμων επιχειρηματιών και πρόσφατα εγγεγραμμένων
επιχειρήσεων. Οι αιτήσεις ανήκουν σε διαφορετικά πεδία και τομείς, όπως ο τουρισμός, η τεχνολογία της
πληροφορίας, η κοινωνική επιχειρηματικότητα, η γεωργία κλπ. Στην τελετή απονομής βραβείων, η Πρέσβης κα.
Romana Vlahutin, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Αλβανία, επεσήμανε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες
ενθαρρύνουν τους νέους επιχειρηματίες και τους προσφέρουν ευκαιρίες ανταγωνισμού στις ευρωπαϊκές
αγορές. Επίσης, έκανε έκκληση για αυξημένη συμμετοχή γυναικών και κοριτσιών στο οικοσύστημα των
επιχειρήσεων τεχνολογίας και καινοτομίας και εξέφρασε την υποστήριξή της για καινοτόμες ιδέες για
παράγοντες ανάπτυξης. Το οικοσύστημα Start-Up στην Αλβανία είναι στις αρχές του και χρειάζεται
υποστήριξη, κατάρτιση και χρηματοδότηση. Ο διαγωνισμός Start-Up Albania 2017 διοργανώθηκε στο πλαίσιο
των εβδομαδιαίων δραστηριοτήτων της Ευρώπης και αποσκοπεί στην προώθηση της ανάπτυξης αυτού του
οικοσυστήματος στην Αλβανία.
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4. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
-Χορήγηση € 4,5 εκατ. από την Γερμανική Κυβέρνηση.
Σύμφωνα με τον αλβανικό τύπο, η Υπουργός Κοινωνικής Ευημερίας και Νεολαίας, κα Όλτα Τζάτσκα υπέγραψε
Συμφωνία με την Γερμανίδα Πρέσβη στα Τίρανα, κα Susanne Schutz, για την χρηματοδότηση από πλευράς της
γερμανικής Κυβέρνησης του προγράμματος: «Ταμείο για την εκπαιδευτική κατάρτιση και την απασχόληση –
Πολυλειτουργικό Κέντρο Κάμεζ». Για τις εργασίες που πρόκειται να γίνουν στο πλαίσιο αυτού του
προγράμματος, η γερμανική Κυβέρνηση θα χρηματοδοτήσει την Κυβέρνηση της χώρας με € 4,5 εκατ. ευρώ.
-Επίσκεψη του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης της Κίνας στην Αλβανία.
Διήμερη επίσκεψη στα Τίρανα, στις 16-17 Απριλίου 2017, πραγματοποίησε ο α’ Αντιπρόεδρος της
Κυβέρνησης της Κίνας κ. Ζανγκ Γκαο Λι, ο οποίος συνοδεύονταν από πέντε Υπουργούς και πολλούς
επιχειρηματίες. Η αντιπροσωπεία έγινε δεκτή από την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της χώρας,
συμπεριλαμβανομένων του Προέδρου κ. Nishani και του Π/Θ κ. Rama και συζητήθηκαν τρόποι προώθησης
των διμερών σχέσεων. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η εν λόγω κινεζική αντιπροσωπεία στα
Τίρανα ήταν η υψηλότερου επιπέδου, τα τελευταία 50 χρόνια.
-Αλβανία - Τουρκία ενισχύουν τη συνεργασία τους στο τραπεζικό σύστημα.
Αλβανία και Τουρκία στοχεύουν στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στον τραπεζικό τομέα.
Κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητή της Τράπεζας της Αλβανίας κ. Sejko, πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαΐου
τ.ε. επίσημη επίσκεψη στην Τράπεζα της Αλβανίας στα Τίρανα, του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της
Δημοκρατίας της Τουρκίας κ. Murat Çetinkaya. Σε ανακοίνωση Τύπου η ΤτΑ αναφέρεται ότι, κατά τη διάρκεια
αυτής της επίσκεψης, ο Διοικητής της Τράπεζας της Αλβανίας και ο Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της
Δημοκρατίας της Τουρκίας θα υπογράψουν στις εγκαταστάσεις της ΤτΑ, Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των
δύο Κεντρικών Τραπεζών, προκειμένου να ενισχυθεί το τραπεζικό σύστημα των δύο χωρών.
- Συμφωνία Οικονομικής και Τεχνικής Συνεργασίας υπέγραψαν Κίνα-Αλβανία.
Η Πρέσβης της Κίνας στην Αλβανία, κα Jiang Yu και η Α/Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης, Τουρισμού,
Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας κα Ekonomi υπέγραψαν Συμφωνία με στόχο την ανάπτυξη της οικονομικής
και τεχνικής συνεργασίας. Ήταν παρόντες, η Εμπορικός Ακόλουθος κα. Lian Gang και η Διευθυντρίας του
Τμήματος του α/Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης της Οικονομίας κα. Mirela Muca. H A/Υπουργός
Οικονομίας είπε ότι τα τελευταία χρόνια, εκτός από την αύξηση των εμπορικών και οικονομικών επαφών μεταξύ
των δύο χωρών, όλο και περισσότερες κινεζικές εταιρείες συμμετέχουν ενεργά σε διμερής συνεργασίες. Η
υπογραφή αυτής της συμφωνίας θα προωθήσει τις οικονομικές και εμπορικές ανταλλαγές μεταξύ της Αλβανίας
και της Κίνας. Σύμφωνα με την ίδια, πριν από λίγο καιρό, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της
Κ/Αναπληρώτριας Πρωθυπουργού κα. Zhang Gaoli στα Τίρανα, οι ηγέτες των δύο χωρών αποφάσισαν να
αναβαθμίσουν
το επίπεδο των επαφών της Μικτής Οικονομικής-Εμπορικής Επιτροπής σε Υπουργικό
επίπεδο. Ενώ η Πρέσβης κα. Jiang Yu είπε ότι η αυξημένη οικονομική και τεχνική συνεργασία όχι μόνο είναι
σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της Αλβανίας, αλλά και με το πνεύμα της πρωτοβουλίας «Μια γενιά, ένας
δρόμος». Πρόσθεσε ότι η πρώτη συνεδρίαση της Μικτής Οικονομικής και Τεχνικής Επιτροπής θα
πραγματοποιηθεί στο Πεκίνο. Οι αντίστοιχοι τομείς και των δύο πλευρών θα πρέπει να ενισχύσουν την
συνεργασία για την επιτάχυνση των προπαρασκευαστικών εργασιών, και να θέσουν το συντομότερο δυνατόν
σε εφαρμογή την ομόφωνη γνώμη των ηγετών των δύο χωρών, για νέους δρόμους συνεργασιών, την ενίσχυση
των διακυβερνητικών επαφών και μεταξύ επιχειρήσεως, επιτυγχάνοντας απτά αποτελέσματα, για να
προωθήσουμε τη συνεχή και απρόσκοπτη ανάπτυξη της βαθιάς σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.
-Κινεζική δωρεά για την ανακατασκευή του Εθνικού Θεάτρου Όπερας και Μπαλέτου.
Με δωρεά ύψους με $ 2 εκατ. η Κίνα θα χρηματοδοτήσει την αγορά εξοπλισμού και την ανακατασκευή Εθνικού
Θεάτρου Όπερας και Μπαλέτου, όπως ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής σχετικής
Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και του Υπουργικού Συμβουλίου της
Δημοκρατίας της Αλβανίας στις 09-05-2017, από την Α/Υπουργό Πολιτισμού κα. Mirela Kumbaro και την
Πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Αλβανία κα. Jiang Yu.
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5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος
-Ξένες επιχειρήσεις στην Αλβανία και η διαφορά μεταξύ ελληνικών και ιταλικών επενδύσεων
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της INSTAT οι ξένοι κατέχουν πάνω από 5.600 επιχειρήσεις στην Αλβανία, ή
περίπου 3,6% του συνόλου των ενεργών επιχειρήσεων και η επίδραση των ξένων κεφαλαίων στην
απασχόληση δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη. Σύμφωνα με την INSTAT, επί του παρόντος, οι επιχειρήσεις
που ξεκίνησαν από ξένους επενδυτές απασχολούν περίπου 120 χιλιάδες Αλβανούς, που αποτελεί σχεδόν το
13% της συνολικής απασχόλησης στην αλβανική οικονομία. Ως προς τον αριθμό των επιχειρήσεων, τα
στοιχεία δείχνουν ότι σχεδόν οι μισοί από τους ξένους επιχειρηματίες προέρχονται από μία μόνο χώρα, την
Ιταλία. Η Αλβανία έχει σήμερα πάνω από 2.660 επιχειρήσεις ιταλικών συμφερόντων, το μεγαλύτερο μέρος των
οποίων ασχολείται με υπηρεσίες. Μετά την Ιταλία είναι η Ελλάδα, ενώ στην τρίτη θέση είναι το Κοσσυφοπέδιο.
Ωστόσο, ο αριθμός των επιχειρήσεων ανάλογα με την προέλευση, δεν αντιστοιχεί στην αξία των επενδύσεων.
Παρά το γεγονός ότι οι Ιταλοί κατέχουν τον μεγαλύτερο αριθμό ξένων επιχειρήσεων στην Αλβανία, εκείνοι που
έχουν επενδύσει περισσότερα χρήματα στην αλβανική οικονομία είναι Έλληνες. Σύμφωνα με την Τράπεζα της
Αλβανίας, η νομισματική αξία των επενδύσεων που πραγματοποιούνται από ξένες εταιρείες σήμερα είναι
περίπου € 5 δισ ευρώ και το 25% από αυτές έχουν έρθει μόνο από την Ελλάδα. Ενώ η αξία των ιταλικών
επενδύσεων είναι σημαντικά χαμηλότερη, γεγονός που δείχνει ότι οι ιταλικοί επιχειρηματίες έχουν επενδύσει
κυρίως σε μικρές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις που απαιτούν μικρό κεφάλαιο.
-AMF: Προειδοποίηση επενδυτών για κινδύνους στην on-line πλατφόρμα http://www.fxlider.com.
Η Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΑΜF) προειδοποίησε τους επενδυτές για τους κινδύνους επένδυσης
στην on-line πλατφόρμα http://www.fxlider.com. Με βάση το νόμο «Περί Τίτλων» και την απόφαση «Για
αναγνώριση των δραστηριοτήτων εγκεκριμένου μεσίτη χρεογράφων», μια ξένη εταιρεία μεσιτείας επιτρέπεται
να παρέχει τις υπηρεσίες της μέσω ενός «πράκτορα», κατόπιν έγκρισης από την ΑΜF. Σύμφωνα με την AMF, η
πλατφόρμα www.fxlider.com δεν έχει κανένα πράκτορα εγκεκριμένο από την ΑΜF για την παροχή επενδυτικών
υπηρεσιών στη Δημοκρατία της Αλβανίας και για το λόγο αυτό η AMF προτρέπει τους επενδυτές να είναι πολύ
προσεκτικοί πριν από τη λήψη μιας απόφασης σχετικά με την αποδοχή της προσφοράς που παρουσιάζεται
στην εν λόγω ιστοσελίδα, ή μια προσφορά που προσφέρεται μέσω τηλεφώνου. Η ΑΜF δεν παρακολουθεί τη
νομιμότητα των δραστηριοτήτων της ξένης χρηματιστηριακής εταιρείας που κατέχει την πλατφόρμα και ως εκ
τούτου δεν μπορεί να προστατεύει τα συμφέροντα των επενδυτών, οι οποίοι έρχονται σε επαφή με εταιρείες ή
άτομα που δεν έχουν λάβει έγκριση από την ΑMF. Στην επίσημη ιστοσελίδα της η AMF δημοσιεύει τον
κατάλογο των εταιρειών που έχουν λάβει άδεια για να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες.
-Νέες διαδικασίες στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων.
Στις 3 Μαΐου τ.ε το Υπουργικό Συμβούλιο εξέδωσε νέα απόφαση σχετικά με τον καθορισμό των διαδικασιών
εγγραφής και δημοσίευσης στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων, καταργώντας την απόφαση αριθ. 864 της
21.05.2015 του Υπουργικού Συμβουλίου. Η απόφαση αριθ. 391 δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα αριθ.
105 της 11.05.2017 και τέθηκε σε ισχύ μετά τη δημοσίευσή της. Οι τροπολογίες επικεντρώνονται κυρίως στα
εξής: α) - Νέες διατάξεις σχετικά με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής για νέες επιχειρήσεις και τα μέτρα
που πρέπει να ακολουθηθούν για την σωστή εγγραφή της επιχείρησης, β) - Παροχή λεπτομερών οδηγιών για
διαδικασίες online αιτήσεων, καθώς και για εκείνες που υποβάλλονται στα ταμεία του Εθνικού Κέντρου
Επιχειρήσεων. γ) - Καθιέρωση σαφέστερων κανόνων σχετικά με τον τρόπο αλληλεπίδρασης του Εθνικού
Κέντρου Επιχειρήσεων με άλλες αρχές, όπως η Γενική Διεύθυνση Φόρων και η Εθνική Επιθεώρηση
Απασχόλησης.
-Παραιτήθηκε ο επικεφαλής της Οργανισμού Ανάπτυξης Επενδύσεων (AIDA).
Όπως αναφέρει το τοπικός τύπος στις 17/5/2017, ο επικεφαλής του Οργανισμού Ανάπτυξης των Επενδύσεων
(AIDA), κ. Genti Beqiri υπέβαλε την παραίτησή του επικαλούμενος προσωπικούς λόγους. Τη θέση του
αναμένεται να αναλάβει η κα Briseida Shehaj, πρώην Γενική Διευθύντρια της Εφορίας με τριετή θητεία. Η κ.
Shehaj είχε διατελέσει, επίσης, Υφυπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης, έως τον Δεκέμβριο 2016.
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-Η συμφωνία μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων έχει αντίκτυπο στο επιχειρηματικό κλίμα.
Η πρόσφατη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων στην Αλβανία έγινε δεκτή θετικά όχι
μόνο από τη διεθνή κοινότητα αλλά και από επιχειρήσεις και επικεφαλής οικονομικών θεσμών στη χώρα.
Σύμφωνα με αυτούς, εκτός από το γεγονός ότι αυτό είναι θετικό για τη σταθερότητα της χώρας, θα βοηθήσει
επίσης το επιχειρηματικό κλίμα και στην προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων. Ο Επικεφαλής του
Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Αλβανία, κ. Mark Crawford, ανέφερε ότι τέτοιες ειδήσεις είναι
θετικές για τους επενδυτές, ιδίως ως προς τη διαφάνεια και στην συμμετοχή όλων των κομμάτων στις εκλογές.
Εν τω μεταξύ, ο Επικεφαλής του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Οικονομικής Εποπτείας, κ. Pajtim Melani,
ανέφερε ότι η χρηματοπιστωτική σταθερότητα χρειάζεται περισσότερο από ποτέ πολιτική συμφωνία. Σύμφωνα
με τον ίδιο, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα συμβάλλει στην πραγματική οικονομική ανάπτυξη, ενισχύει την
εμπιστοσύνη των καταναλωτών και βελτιώνει τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της αλβανικής
κοινωνίας.
-Συνεργασία μεταξύ Αρχιεπισκοπής Τιράνων, Δυρραχίου και Πάσης Αλβανίας με την Αμερικανική
Γεωργική Σχολή στον αγροδιατροφικό τομέα.
Σύμφωνο Συνεργασίας για την πραγματοποίηση σειράς προγραμμάτων στον αγροδιατροφικό τομέα έχουν
υπογράψει η Σχολή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και η Αρχιεπισκοπή
Τιράνων, Δυρραχίου και Πάσης Αλβανίας, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε σχετική επίσκεψη (1922 Μαΐου τ.ε.) του Αρχιεπισκόπου Αναστάσιου στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή, η οποία λειτούργησε ως
εφαλτήριο περαιτέρω συνεργασίας στα ζητήματα εκπαίδευσης στον εν λόγω τομέα. Η Αμερικανική Γεωργική
Σχολή έχει αναλάβει να συμπράξει με την Αρχιεπισκοπή στον σχεδιασμό, την οργάνωση και την εφαρμογή
διαφόρων προγραμμάτων. Η αρχή θα γίνει από απλά εκπαιδευτικά σεμινάρια σε ποικιλία θεμάτων, σε
σύγχρονες γεωργικές πρακτικές και στο μέλλον προγραμμάτων διετών μεταλυκειακών σπουδών. Μάλιστα οι
πρώτοι σπουδαστές αναμένεται να ξεκινήσουν τα μαθήματα τον Σεπτέμβριο του 2017.

6. Εκδηλώσεις και εκθέσεις στην Αλβανία
-Έκθεση Αλβανικού ελαιόλαδου στα Τίρανα.
Η USAID, σε συνεργασία με το Δήμο Τιράνων, τον Αλβανικό Σύνδεσμο Ελαιολάδου και το AAC-Lushnja,
διοργάνωσαν στις 10 Μαΐου 2017 την Εθνική Ημέρα Ελαιολάδου, στη δημιουργική πλατεία Pazari i Ri, στα
Τίρανα. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώθηκαν δραστηριότητες με σκοπό την προώθηση του ελαιολάδου που
παράγεται στην Αλβανία. Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην αναγνώριση της ποιότητας του ελαιολάδου μέσω
γευσιγνωσίας, η οποία διοργανώθηκε από τα μέλη αλβανικής επιτροπής γευσιγνωσίας. Οι δραστηριότητες
άρχισαν με την έναρξη της έκθεσης ελαιολάδου, την οποία παρακολούθησαν περίπου 20 εταιρείες
επεξεργασίας ελαιολάδου από όλη τη χώρα και παράλληλα αναπτύχτηκαν διάφορες ψυχαγωγικές
δραστηριότητες και απονεμήθηκαν βραβεία για το Διαγωνισμό XIII έξτρα παρθένου ελαιολάδου.
Η Προϊσταμένη

Παγώνα Λάρδα
Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄
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