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1. Επιχειρηματική δραστηριότητα 
 

 

1.1 Ενέργεια και Ορυκτά 

 
-Υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και ALBAGAZ Sh.a (Τίρανα, 12/04/2017). 
Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ την ελληνικής εταιρεία ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και της αλβανικής εταιρείας φυσικού αερίου 
ALBGAZ Sh.a, υπεγράφη, στα Τίρανα, στις 12 Απριλίου τ.ε., από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του 
ΔΕΣΦΑ κ. Σωτήριο Νίκα και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ALBGAZ, κ. Klodian Gradeci. Στην εκδήλωση 
υπογραφής παρευρέθηκαν η Πρέσβης, κα Σουρανή και η Επικεφαλής του Γραφείου ΟΕΥ, κα Λάρδα. Σύμφωνα 
με το εν λόγω Μνημόνιο, προβλέπεται η συνεργασία των δύο εταιρειών με σκοπό τη σύσταση μιας νέας κοινής 
εταιρείας, με έδρα τα Τίρανα, για την από κοινού λειτουργία και συντήρηση του αγωγού ΤΑΡ επί αλβανικού 
εδάφους, καθώς και την μεταφορά τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης από τον ΔΕΣΦΑ στην νεοσύστατη εταιρεία 
ALBGAZ. Σημειώνεται ότι η ως άνω συνεργασία έχει την υποστήριξη του ΤΑΡ, καθώς, μέσω αυτής 
επιτυγχάνεται η ενοποιημένη διαχείριση ολόκληρου του χερσαίου τμήματος του αγωγών, τόσο στην ελληνική, 
όσο και στην αλβανική επικράτεια.   

-Χρηματιστήριο Ενέργειας στην Αλβανία. 
Η Α/Κυβέρνηση έχει στόχο την λειτουργία εμπορικής ενεργειακής αγοράς, εντός του έτους. Το Δ.Σ. της 
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, ενέκρινε, στις αρχές του έτους, τον τρόπο λειτουργίας του Χρηματιστηρίου 
Ενέργειας. Ωστόσο, ελλείψει βαθιάς τεχνογνωσίας και εμπειρίας, το αρχικό σχέδιο που προέβλεπε την 
δημιουργία του τον Μάρτιο τ.έ, αναβλήθηκε για το μέλλον. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η δημιουργία του Albania 
Power Exchange (APEX), θα ρυθμίσει καλύτερα τις τιμές ενέργειας, ενώ από την άλλη πλευρά αποτελεί 
ευκαιρία για την εφαρμογή των ενεργειακών πολιτικών και των προτύπων της ΕΈ και την ομαλότερη ένταξη 
στην περιφερειακή αγορά ενέργειας.  

-Παγκόσμια Τράπεζα: το μέλλον της Αλβανίας στην περιφερειακή ανταλλαγή ενέργειας. 
Ομάδα οκτώ εκτελεστικών διευθυντών του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας (Π.Τ.) επισκέφθηκαν την 
Αλβανία, 29-30 Μαρτίου τ.ε., ως μέρος ευρύτερης επίσκεψης στα Δυτ. Βαλκάνια. Συναντήθηκαν με τον Π/Θ κ. 
Rama και τους Υπουργούς Οικονομικών και Ενέργειας και συζήτησαν για τη πρόοδος που έχει σημειωθεί στην 
Αλβανία, τη ανάγκη δημιουργίας οργανωμένων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και την ατζέντα 
περιφερειακής διασύνδεσης. Συζήτησαν, επίσης, τις επιπτώσεις των σχεδίων που χρηματοδοτούνται από την 
Π.Τ., όπως για παράδειγμα το Πρόγραμμα Αποκατάστασης για τον Ενεργειακό Τομέα και τις μεταρρυθμίσεις 
στον τομέα της ενέργειας, μέρος του ευρύτερου Κυβερνητικού προγράμματος διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τους εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα, οι Εκτελεστικοί διευθυντές 
συζήτησαν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας και τους τρόπους με τους οποίους η ΠΤ μπορεί να 
βοηθήσει στην αντιμετώπιση των ελλείψεων σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας και αποδοτικότητας της 
παραγόμενης ενέργειας. Επίσης, επισκέφθηκαν τον Υ/Η στο Fierzes, μια από τις πιο σημαντικές επενδύσεις 
στον καταρράκτη του Drin ποταμού, όπου είδαν την πρόοδο της υλοποίησης του Προγράμματος για την 
Ασφάλεια Φραγμάτων που χρηματοδοτείται από την Παγκόσμια Τράπεζα και άλλους αναπτυξιακούς εταίρους 
(Σουηδικός Οργανισμός Ανάπτυξης, ΕΒRD, USAID και KfW) για τη βελτίωση της ασφάλειας των φραγμάτων 
και την αύξηση της αποδοτικότητας της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας 
έχει ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο δανείων και εγγυήσεων στην Αλβανία, συμπεριλαμβανομένης της 
χρηματοδότησης $ 615 εκατ. από τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΙBRD), ένα 
χαρτοφυλάκιο ύψους $ 187 εκατ. από το International Finance Corporation (IFC), συμπεριλαμβανομένων των 
κεφαλαίων από τους εταίρους και το χαρτοφυλάκιο $ 214 εκατ. του Πολυμερούς Οργανισμού για την Εγγύηση 
Επενδύσεων. 

-Έναρξη κατασκευής νέου ηλεκτρικού υποσταθμού στο Orikum.  
Η κατασκευή νέου ηλεκτρικού υποσταθμού στο Orikum 110/35/20 kV υλοποιείται με συγχρηματοδότηση της 
Γερμανίας, μέσω της KfW. Η αξία της επένδυσης είναι € 6,3 εκατ., ενώ οι εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός 14 
μηνών. Μετά την τεχνική παρουσίαση των επενδύσεων από τον διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας κ. Engjëll Zeqo, ο Α/Υπουργός Ενέργειας και Βιομηχανίας κ. Gjiknuri, που παραβρέθηκε 
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στα εγκαίνια συνοδευόμενος από τους Πρέσβης της Γερμανίας και της Κροατίας, επικεντρώθηκε στη σημασία 
του έργου για την παράκτια ζώνη. Σύμφωνα με τον Α/Υπουργό, πρόκειται για μια σημαντική επένδυση στη 
Αυλώνα στον τομέα της ενέργειας και αποτελεί τμήμα ενός σχεδίου για την κατασκευή δύο υποσταθμών, στο 
Orikum και στη Χειμάρρα. Οι επενδύσεις αυτές θα επιτρέψουν τη σύνδεση της νέας Νότιας Περιφερειακής 
Οδού 110kV με το υπόλοιπο δίκτυο 20kV της ακτής. 

-Καναδική εταιρεία «Pennine Petroleum» θα επενδύσει περίπου € 2,1 εκατ. στο μπλοκ Velça. 
Η Καναδική εταιρεία «Pennine Petroleum» θα επενδύσει περίπου € 2,1 εκατ. στο μπλοκ Velça, στην Αυλώνα. 
O Εκτελεστικός Δ/ντής κ. Dasmond Smith εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την συνέχιση της δραστηριότητας 
στο πεδίο Velça στην Αλβανία. Η καναδική εταιρεία υπέγραψε, στις 14 Φεβρουαρίου τ.έ., μακροπρόθεσμη 
συμφωνία διάρκειας έξι ετών, που επιτρέπει τη εκμετάλλευση του πεδίου πετρελαίου με την Albpetrol. Η 
συμφωνία που υπογράφηκε περιλαμβάνει τη φάση των γεωτρήσεων και εξερεύνησης και μπορεί να παραταθεί 
για 25 χρόνια, εάν βρεθούν σημαντικές πηγές πετρελαίου. Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης, η «Pennine» 
έχει ως στόχο να κάνει γεωτρήσεις σε τουλάχιστον δύο φρεάτια, σε βάθος τουλάχιστον 2.500 μέτρων. 

-ERE: Διατήρηση των τιμών ενέργειας μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2017. 
Ο Ρυθμιστικός Αρχή Ενέργειας (ERE) αποφάσισε χθες να μην αλλάξει τις τιμές μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017. 
Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, «οι οικιακοί καταναλωτές θα συνεχίσουν να πληρώνουν 9,5 ΑΛΛ/kwh». Η 
OSHEE πληρώνει στο OST για κάθε κιλοβάτ/ώρα μεταφερόμενης ενέργειας 0,65 ΑΛΛ/kwh, ενώ το KESH θα 
πληρώνει 1,45 ΑΛΛ για κάθε κιλοβάτ/ώρα ως τιμή παράγωγης. Στην ίδια απόφαση καθορίζεται ότι για τους 
πελάτες που συνδέονται με επίπεδο τάσης 35 kV, η τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας είναι 9,5 ΑΛΛ/kWh, 
ενώ η μέγιστη τιμή είναι 10,93 ΑΛΛ/kWh. Για τους πελάτες που συνδέονται με το επίπεδο τάσης 20 kV η τιμή 
πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας είναι 11 ΑΛΛ/kWh, ενώ η μέγιστη τιμή είναι 12,65 ΑΛΛ/kWh. Η πρόσβαση σε 
κόστη διανομής για τους πελάτες που συνδέονται με το επίπεδο τάσης 20 kV είναι 3,9 ΑΛΛ/kWh.  

-H Albpetrol βάζει σε πώληση πετρελαιοπηγές. 
Η Κρατική εταιρεία πετρελαίου Albpetrol ανήγγειλε ότι δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
σχετικά με τα τμήματα που ανέλαβε τον Ιανουάριο τ.ε. από την εταιρεία TransAtlantic Albania. Τα εν λόγω 
μπλοκ αφορούν σε κοιτάσματα πετρελαίου στο Gorisht-Kocul και στο Cakran-Mollaj. Η λίστα περιλαμβάνει 
επίσης τα ελεύθερα μπλοκ έρευνας στην Αδριατική Θάλασσα και τα τμήματα που αναφέρονται στις 
πετρελαιοπηγές 2.3 και 4. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην 
Albpetrol με προθεσμία λήξης 2 Μάιου 2017. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει εντός 10 ημερών. Οι 
ενδιαφερόμενοι πρέπει να τα υποβάλουν και επισήμως ηλεκτρονικά το Έντυπο Αίτησης και όλα τα σχετικά 
έγγραφα, όπως ορίζεται στο Έντυπο Αίτησης, ξεχωριστά για κάθε ένα από τα μπλοκ και όχι ομαδικά. 
Νωρίτερα, το Α/Υπουργείο Ενέργειας και Βιομηχανίας ανακοίνωσε ότι θα ακολουθήσει διαφορετική πολιτική 
σχετικά με τα κοιτάσματα πετρελαίου. Κάθε ενδιαφερόμενος επενδυτής μπορεί να υποβάλει αίτηση, ενώ κατά 
τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, η πρακτική ήταν διαφορετική, συγκεκριμένα, η NANR έκανε 
ανακοινώσεις για μεμονωμένες πετρελαιοπηγές. 

-Το πρώτο αιολικό πάρκο στο Tepelene. 
Είναι πλέον θέμα ημερών η έναρξη της επένδυσης για την κατασκευή του πρώτου αιολικού πάρκου, σε ένα 
από τα χωριά του Τεπελενίου, από αλβανική εταιρεία. Στα μέσα Μαρτίου τ.ε., η α/Κυβέρνηση ενέκρινε την 
κατασκευή του έργου από την Εταιρεία «Alb-Building» shpk. Σύμφωνα με την AIDA, πρόκειται για μια ιδιωτική 
επένδυση, 13 εκατ. ΑΛΛ. Η εν λόγω εταιρεία ξεκίνησε περίπου 5 χρόνια πριν τη μελέτη σκοπιμότητας, και 
έλαβε σχετική άδεια για τη σύνδεση με το δίκτυο OST. Επίσης, αναφέρει η AIDA, η εταιρεία έχει αποκτήσει 
δικαιώματα ιδιοκτησίας στις θέσεις που θα κατασκευάσει τους πύργους ανεμόμυλων. Θα κατασκευάσει 
συνολικά έξι πύργους, με ύψος από 80 έως 92 μέτρα, διάμετρο 100 μέτρα και εγκατεστημένη ισχύ 12 MW. 
Σύμφωνα με την AIDA, βάσει συμβάσεως και επενδυτικού προγράμματος, όλες οι επενδύσεις θα πρέπει να 
ολοκληρωθούν εντός επτά μηνών, από την ημερομηνία παραλαβής της άδειας κατασκευής. Αναμένεται ότι το 
α/Υπουργείο Ενέργειας και η επενδυτική εταιρεία θα συνάψουν συμφωνία σχετικά με την εφαρμογή της 
σύμβασης. Η αδειοδότηση για το αιολικό πάρκο είναι 25έτης και η εταιρεία οφείλει να δίνει το 2% της 
ενέργειας που παράγει στο κράτος. Αυτή θα είναι η πρώτη περίπτωση παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας 
από τον άνεμο στην Αλβανία. 
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-Η Αλβανία παραμένει μια από τις χώρες με την υψηλότερη τιμή καυσίμων στην Ευρώπη. 
Η Αλβανία παραμένει μια από τις χώρες με την υψηλότερη τιμή καυσίμων στην Ευρώπη. Οι αλβανοί 
καταναλωτές πληρώνουν περίπου τα 8.500 ΑΛΛ για 50 λίτρα καυσίμων, ποσό που αντιστοιχεί σε € 62, και 
ανταγωνίζεται τις αναπτυγμένες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Στην Γερμανία, στην πλέον πιο ανεπτυγμένη 
οικονομία της Ευρώπης, η ίδια ποσότητα καυσίμων κοστίζει € 68, μόνο 5 ευρώ περισσότερο σε σύγκριση με 
την Αλβανία. Οι πολίτες των ΗΠΑ πληρώνουν μόνο 3.890 ΑΛΛ για 50 λίτρα καυσίμων, όταν οι Αλβανοί πολίτες 
υποχρεώνονται να πληρώσουν σχεδόν 2,2 φορές υψηλότερο χρηματικό ποσό. Η αμοιβή για 1 λίτρο καυσίμου 
στην Αλβανία είναι 100 ΑΛΛ. Η σταθερή αμοιβή είναι 68 ΑΛΛ συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 37 ΑΛΛ., το τέλος 
κυκλοφορίας είναι 27 ΑΛΛ, το τέλος διοξειδίου του άνθρακα είναι 3 ΑΛΛ, το τέλος σήμανσης καυσίμων 1 ΑΛΛ. 
Εν τω μεταξύ η τιμή του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) υπολογίζεται γύρω από 24 ΑΛΛ. Εάν η τιμή 
καυσίμων αφαιρεθεί από αυτά τα τέλη, 50 λίτρα καυσίμου θα κοστίζουν περίπου 3.500 ΑΛΛ, ποσό που 
ισοδυναμεί με € 25,5 που παραμένει ακόμα υψηλότερο από ότι στη Γερμανία, Κάτω Χώρες των ΗΠΑ. Εν τω 
μεταξύ, οι Ιταλοί κατατάσσονται στην κορυφή του καταλόγου για την υψηλότερη τιμή καυσίμων, δεδομένου ότι 
πληρώνουν περίπου € 76,6 για 50 λίτρα καυσίμου. 

-Εγκαίνια μονάδας παραγωγής αποβλήτων – επένδυση € 26 εκατ.  
Εγκαινιάσθηκε το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας από απόβλητα, στην Αλβανία. Πρόκειται για ένα 
έργο αξίας € 26 εκατ. (ή $ 27,9 εκατ.). Το εργοστάσιο θα είναι σε θέση να παράγει 2,85 MW ηλεκτρικής 
ενέργειας ανά ώρα, σύμφωνα με δήλωση του A/Yπουργού περιβάλλοντος κ. Lefter Koka, κατά την τελετή 
έναρξης (18-04-2017). Το εργοστάσιο που βρίσκεται στο Elbasan, κατασκευάστηκε από την αλβανική ιδιωτική 
εταιρεία Albtek Energy, στο πλαίσιο ΣΔΙΤ, με κρατική συμμετοχή περίπου το 30% στο συνολο της επένδυσης. 
Η μονάδα παραγωγής αποβλήτων ενέργειας θα επεκτείνει τη διάρκεια ζωής του χώρου υγειονομικής ταφής του 
Elbasan για περισσότερα από 80 χρόνια. Η Alltek Energy, με έδρα τα Τίρανα, συστάθηκε τον Ιούλιο 2014. Το 
Elbasan, με πληθυσμό περίπου 128.000 κατοίκων, είναι μία από τις πιο μολυσμένες πόλεις της Αλβανίας. 

 

1.2 Κλάδος κατασκευών, δομικών υλικών και Real Estate 

 

-UNECE: € 500 χιλ. για τη στέγαση και την αστική ανάπτυξη της Αλβανίας. 
Η Αλβανία, μέλος του ΟΗΕ, μαζί με άλλες 192 χώρες, έχει δεσμευτεί για την εφαρμογή της ατζέντας 2015-2030 
περί σταθερής ανάπτυξης. Το πρόγραμμα για την σταθερή ανάπτυξη αποτελείται από 17 βασικούς στόχους, 
στα οποία το Α/Υπουργείο Αστικής Ανάπτυξης, δραστηριοποιείται και συμβάλλει για το στόχο 11 «Κάνοντας 
τις πόλεις και τους οικισμούς, ολοκληρωμένους, ασφαλείς, ευέλικτους και ανθεκτικούς». Για την υλοποίηση και 
την εφαρμογή των στόχων που καθορίζονται στην ατζέντα σε εθνικό επίπεδο και την ενίσχυση των εθνικών 
δυνατοτήτων για την ανάπτυξη βιώσιμων πολιτικών, η χρηματοδότηση από την UNECE, UN-Habitat ανέρχεται 
σε € 500 χιλ. Το έργο που χρηματοδοτείται από UNDA (United Nations Development Account)-UNECE, έχει ως 
στόχο την ενίσχυση των εθνικών δυνατοτήτων για την ανάπτυξη βιώσιμων πολιτικών στον τομέα της στέγασης 
και της αστικής ανάπτυξης σε τέσσερις επιλεγμένες χώρες - δικαιούχους: Αλβανία, Γεωργία, Κιργιζία και 
Ουκρανία. Κατά τη διάρκεια του έργου πρόκειται να σχεδιαστεί Εθνικό Σχέδιο Δράσης το οποίο θα 
παρακολουθεί την υλοποίηση της εφαρμογής της Στρατηγικής για την Κοινωνική Στέγαση 2016-2025, Εθνικό 
Σχέδιο για την Εδαφική Ανάπτυξη και διαχείριση της γης, που συνδέει αυτά τα έγγραφα με το Χάρτη της 
Γενεύης για τη Νέα Αστική Ατζέντα. Ειδικώτερα, για τη Νέα Αστική Ατζέντα που αποτελεί Οδικό Χάρτη για τα 
επόμενα 25 χρόνια, για κάθε μία από τις 65 χώρες, μεταξύ των οποίων και την Αλβανία, η Α/Υπουργός Αστικής 
Ανάπτυξης κα. Englantina Gjermeni, σε ειδική εκδήλωση (11.4.2017) ανέφερε ότι ήδη συμπληρώνεται το νομικό 
πλαίσιο και στο τέλος του τρέχοντος έτους, 43 από τους 61 δήμους θα έχουν αναπτύξει τα δικά τους τοπικά 
σχέδια. 
 

1.3 Τραπεζικός & Ασφαλιστικός Τομέας 

 
-ΤτΑ: Εγκατάσταση νέας εφαρμογής για την παρακολούθηση των λειτουργικών κινδύνων. 
Η Τράπεζα της Αλβανίας έχει εγκαταστήσει εφαρμογή με την οποία παρακολουθεί, σε απ’ ευθείας σύνδεση, 
λειτουργικούς κινδύνους από παραβιάσεις, κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση μετρητών σε νομισματικές 
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αξίες. Η ΤτΑ έχει ενισχύσει σημαντικά τα μέτρα κατά των λειτουργικών κινδύνων, μετά την κλοπή των περίπου 
€ 6 εκατ., το 2014. Σε ειδική έκθεση προς την Α/Βουλή, η Τράπεζα της Αλβανίας ανήγγειλε ότι, κατά τους μήνες 
από Νοέμβριο έως το Δεκέμβριο 2016, το Τμήμα Ελέγχου, σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης, 
ολοκλήρωσε την διαδικασία σύναψης συμβάσεων, που είχε αρχίζει από τον Απρίλιο 2016, για την αγορά μια 
εφαρμογής για την αυτόματη διαχείριση και το έλεγχο της διαδικασίας του λειτουργικού κινδύνου. Μετά από 
αρκετά χρόνια έναρξης και αποτυχίας των διαδικασιών για την απόκτηση του εν λόγω λογισμικού, η Τράπεζα 
της Αλβανίας ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία, επιλέγοντας το πιο σοβαρό και αξιόλογο 
πάροχο στον τομέα του εσωτερικού ελέγχου, που χρησιμοποιείται από πολλές Κεντρικές Τράπεζες. Το 2017 θα 
ξεκινήσει η υλοποίηση της εφαρμογής, εκπαίδευση του προσωπικού, χρήση και αξιοποίηση ιστορικών 
στοιχείων Εσωτερικού Ελέγχου και Λειτουργικού Κινδύνου. 
 
-ΤτΑ: € 615 εκατ. τα μεταναστευτικά εμβάσματα το 2016. 
Η Τράπεζα της Αλβανίας ανακοινώσε ότι τα μεταναστευτικά εμβάσματα στην Αλβανία, το περασμένο έτος, 
ανήλθαν σε € 615 εκατ. ή € 17 εκατ. περισσότερα από ότι το 2015. Συμφώνα με την ΤτΑ, μετά από πτώση, 
κατά το α’ εξάμηνο του έτους, το β’ εξάμηνο ήταν θετικό. Η αύξηση τα τελευταία χρόνια των εμβασμάτων 
σχετίζεται κυρίως με την τελική επιστροφή πολλών Αλβανών μεταναστών, σε συνδυασμό με την επιστροφή και 
τον επαναπατρισμό των αποταμιεύσεων τους στο εξωτερικό.  
 
 

1.4  Τομέας Μεταφορών 

 
-Έναρξη των εργασιών κατασκευής του Οδικού άξονα «Arber» εντός του 2017, σύμφωνα με τον Α Π/Θ. 
Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο αναστολής, η κατασκευή του δρόμου Arber, σύμφωνα με ανακοίνωση του  
Π/Θ κ. Rama, θα ξεκινήσει φέτος. Σύντομα αναμένεται να προκηρυχθεί, εκ νέου, διαγωνισμός για το δημόσιο 
έργο. Η α/Κυβέρνηση απόνειμε 10 πόντους στην αλβανική εταιρεία «Gjoka Construcion», η οποία αυτό-
προσφέρθηκε για την κατασκευή. Σύμφωνα με την προσφορά της εταιρείας Gjoka, ο δρόμος θα κοστίσει 33,6 
δισ ΑΛΛ (περίπου € 241 εκατ.) και η κατασκευή θα διαρκέσει 46 μήνες. Μέρος της χρηματοδότησης θα 
προέλθει από το κρατικό προϋπολογισμό, ύψους περίπου € 60 εκατ., ενώ το υπόλοιπο θα είναι επένδυση της 
εταιρείας. Όπως φαίνεται, το εν λόγω έργο θα αποτελέσει μέρος του «One Billion Project», που ανακοίνωσε 
πρόσφατα η α/Κυβέρνηση, το οποίο σημαίνει ότι η αποπληρωμή θα γίνει σε δόσεις, σε βάθος χρόνου.  
 
-Η Maersk Line αποκτά παρουσία στην Αλβανία. 
Η Maersk Line, η μεγαλύτερη γραμμή μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο ανακοίνωσε την έναρξη 
των εβδομαδιαίων υπηρεσιών στο λιμάνι του Δυρραχίου. Η εταιρεία θα εκπροσωπείται στην Αλβανία από την 
Stella Mare, μια κοινοπραξία μεταξύ της Milsped και του αλβανικού ομίλου Balfin, συνεχίζοντας την 
επιτυχημένη συνεργασία στον τομέα υπηρεσιών εφοδιασμού, διοικητικής υποστήριξης και μεταφορών. Η Stella 
Mare θα επικεντρωθεί στην παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες στην Αλβανία και το Κοσσυφοπέδιο και θα 
συνεχίσει την επέκταση της παρουσίας της Maersk στην περιοχή. Ο Δανικός επιχειρηματικός όμιλος 
ετερογενών δραστηριοτήτων Maersk δραστηριοποιείται δυναμικά στον τομέα της ναυτιλίας, αποτελώντας από 
την μεγαλύτερες εταιρείες του τομέα στον κόσμο. Η εταιρεία απασχολεί πάνω από 88.000 υπαλλήλους, σε 
περισσότερες από 130 χώρες και τα κέρδη της για το 2015 ανήλθαν σε περίπου $ 1 δισ. 
 
-Λιμάνι Δυρραχίου: Περισσότερα πλοία το Μάρτιο τ.ε. στους 3 λιμενικούς τερματικούς σταθμούς. 
Τον Μάρτιο τ.ε., στo Σταθμό Γενικών Εμπορευματικών (TMGj) στο λιμάνι του Δυρραχίου έχουν ελλιμενιστεί 
περισσότερα πλοία σε σχέση με τους δύο προηγούμενους μήνες. Σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου 
Πληροφόρησης, η ίδια θετική κατάσταση παρατηρείται στον Ανατολικό Σταθμό των εμπορευματοκιβώτιων. 
Στην TMGj, η οποία είναι επίσης γνωστή ως Δυτικός Σταθμός, κατά το μήνα Μάρτιο τ.ε. έχουν εξυπηρετηθεί 
συνολικά 25 πλοία, ενώ τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο εξυπηρετήθηκαν 21 και 10 πλοία αντίστοιχα. Εν τω 
μεταξύ, ο αριθμός ελλιμενισμού πλοίων στον Ανατολικό Σταθμό έχει αυξηθεί, από 6 και 9 πλοία κατά τους 
μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, σε 12 τον Μάρτιο. Στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων 43 πλοία έχουν 
εξυπηρετηθεί, συνολικά, τους τρεις πρώτους μήνες τ.ε., εκ των οποίων 12 τον Ιανουάριο, 14 το Φεβρουάριο και 
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άλλα 17 τον Μάρτιο τ.ε.. Κατά την περίοδο των τριών μηνών και στους τρείς τερματικούς σταθμούς έχουν 
εξυπηρετηθεί συνολικά 126 πλοία. 
 
-Wizz Air: Από τον Απρίλιο ξεκινούν πτήσεις μεταξύ Βουδαπέστης –Τιράνων. 
Η Ουγγρικών συμφερόντων Wizz Air, μεγάλη αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους στην Κεντρική και 
Ανατολική Ευρώπη, ξεκίνησε, από 05-04-2017, τακτικές πτήσεις Τίρανα - Βουδαπέστη, 2 φορές την εβδομάδα 
(κάθε Τετάρτη και Κυριακή). Το δίκτυο της Wizz Air από τη Βουδαπέστη με 59 προορισμούς σε 28 χώρες θα 
χρησιμεύσει, επίσης, ως πύλη για εκείνους που θα ήταν πρόθυμοι να πετάξουν με άλλες γραμμές σε 
διάφορους προορισμούς στην Ευρώπη. Με την νέα αυτή συνεργασία επιχειρείται να ενισχυθεί η ανάπτυξη του 
τουρισμού στις δύο χώρες, δημιουργώντας ένα σημαντικό εμπορικό και επιχειρηματικό δεσμό μεταξύ της 
Ουγγαρίας και της Αλβανίας. 
 
 

1.5 Τομέας Τροφίμων και Γεωργίας 

 
-Διερευνούνται οι πιθανότητες εξαγωγής της αχιβάδας του Butrint. 
Στην περιοχή Butrint στη Ν. Αλβανία αναπτύσσεται η αχιβάδα του Butrint, ή αλλιώς γνωστή ως «Βασίλισσα 
της λίμνης». Οι παραγωγοί που προμηθεύουν την εσωτερική αγορά, αναζητούν ευκαιρίες εξαγωγής στις χώρες 
της Ε.Ε. Πρόσφατα υπήρξαν συζητήσεις μεταξύ των Υπουργείων Οικονομίας του Κοσσυφοπεδίου και της 
Αλβανίας για εξαγωγή της αχιβάδα του Butrint στην αγορά του Κοσσυφοπεδίου, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η 
πώληση σε τοπικά εστιατόρια. Εμπειρογνώμονες του τομέα αναφέρουν ότι, οι εξαγωγές αχιβάδων σε χώρες 
της ΕΕ παραμένει αποκλεισμένη από το 1994, μετά την εμφάνιση ασθένειας, ωστόσο, σήμερα η παραγωγή 
είναι καθαρή και ασφαλής. Το συγκεκριμένο είδος προωθείται ως αχιβάδα, «made in Albania» και με την 
οικονομική υποστήριξη της ΕΕ έχει δημιουργηθεί Κέντρο Συλλογής και Καθαρισμού των οστρακοειδών στην 
λίμνη Butrint, ενώ εκτελούνται περιστασιακές αναλύσεις για την ασφάλεια και την προστασία αυτού του είδους 
αχιβάδων. Οι ειδικοί είναι αισιόδοξοι ότι η εξαγωγή των αχιβάδων μπορεί να ξεκινήσει στην αγορά του 
Κοσσυφοπεδίου και μετά στις αγορές της ΕΕ. 
 
-Εκπαίδευση αγροτών για αποκατάσταση ζημιών και ανάκτηση παραγωγικής ικανότητας. 
Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) και το Α/Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Διαχείρισης Υδάτων υποστήριξε την ανάπτυξη ικανοτήτων μέσω ενός προγράμματος κατάρτισης σε έξι 
περιοχές (Vlore, Fier, Lushnja, Berat, Korce, Gjirokaster), οι οποίες είχαν πληγεί από τις πλημμύρες το 2015. Το 
περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως: «Φυσικές 
Καταστροφές και Κλιματικές Αλλαγές στην Αλβανία», «Επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών στη γεωργία», 
«Ορθές γεωργικές πρακτικές για τη μείωση του κινδύνου ζημίας», «Επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών στον 
τομέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών και την ασφάλεια των τροφίμων». Το 
πρόγραμμα παρακολούθησαν 727 αγρότες και 137 ειδικοί  και υπάλληλοι διαφόρων θεσμικών οργάνων.  
 
-$ 16 εκατ σε επιδοτήσεις αγροτών από το Μάιο 2017.  
Στις αρχές Μαΐου τ.ε. θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις αγροτών που επιθυμούν να επωφεληθούν από τις εθνικές 
επιδοτήσεις στον τομέα της γεωργίας, οι οποίες φέτος ανέρχονται σε $16 εκατ., με προτεραιότητα τους αγρότες 
που καλλιεργούν αυτόχθονα αλβανικά προϊόντα. Οι επιδοτήσεις αποσκοπούν, επίσης, στη βελτίωση της 
τεχνολογίας που χρησιμοποιείται στα θερμοκήπια. Αντίθετα, στη κτηνοτροφία, η α/Κυβέρνηση μείωσε το όριο 
στο πλήθος των ζώων (αριθμός κεφαλών) για τα οποία ο κτηνοτρόφος μπορεί να λάβει κρατική υποστήριξη. Ο 
φετινός προσανατολισμός των ενισχύσεων είναι οι μικρότεροι αγρότες, με απώτερο στόχο το νέο σύστημα 
επιδοτήσεων να βοηθήσει στην μείωση της άτυπης δραστηριότητας στον τομέα της γεωργίας. 
 
-Στήριξη προγραμμάτων για την γεωργία εκ μέρους των δωρητών αναπτυξιακής βοηθείας. 
Η υποστήριξη των δωρητών για την Αλβανική γεωργία συνεχίζεται, ενώ εντείνονται συναντήσεις και 
συζητήσεις μεταξύ των Αλβανών και ξένων αξιωματούχων σχετικά με τον αντίκτυπο αυτών των επενδύσεων. 
Στις εγκαταστάσεις του α/Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Υδάτων, έλαβε μέρος 
συνάντηση των εταίρων δωρητών του γεωργικού τομέα, υπό τη διεύθυνση του Α/Αναπληρωτή Υπουργού 
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Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Υδάτων, κ. Roni Telegraphi. Έλαβαν μέρος ο κ. Briesli Liam, 
Διευθυντής του IPARD στη Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπρόσωποι αναπτυξιακών 
φορέων: USAID, Παγκόσμια Τράπεζα, GIZ, EBRD, Αντιπροσωπεία της ΕΕ, FAO, καθώς και τα μέλη του 
διπλωματικού σώματος στα Τίρανα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν τα τρέχοντα γεωργικά 
έργα που χρηματοδοτούνται από δωρητές, ενώ αξιολογηθήκαν οι επιπτώσεις τους στην αλβανική γεωργία και 
αναδείχτηκαν δυνατότητες για μελλοντικά σχέδια που βασίζονται σε αυτά.  
 
-Αυστραλιανή επένδυση στο Zagori του Αργυροκάστρου κοντά στην ολοκλήρωση της. 
Το εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού στο χωριό Sheper στις Zagories, είναι μια επένδυση, ύψους περίπου $ 5,5 
εκατ., η οποία  βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της. Η κατασκευή χρηματοδοτείται από την ξένη εταιρεία 
«Skyton Development», με έδρα την Αυστραλία και δραστηριοποίηση σε πολλές χώρες, ενώ η υλοποίηση 
αυτού του έργου στην Αλβανία γίνεται από την εταιρεία «STS Development», μικτή εταιρεία με αυστραλο-
αλβανικά κεφάλαια. Η εγκατάσταση αυτή θα έχει δυνατότητα παραγωγής περίπου 12 χιλ./ώρα φυσικού και 
ανθρακούχου εμφιαλωμένου νερού και το σύνολο της παραγωγής θα εξάγεται στο εξωτερικό, κυρίως 
Αυστραλία, Ασία, Αφρική, Κύπρο και Ηνωμένες Πολιτείες. 
 

1.6 Τουριστικός τομέας  

 
-8 θέσεις πιο πάνω η Αλβανία στο δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας, ως προς τον τουρισμό. 
Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στην έκθεση που δημοσίευσε για το 2017, κατέταξε την Αλβανία 8 θέσεις 
πιο πάνω στο δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας, ως προς τα ταξίδια και τον τουρισμό. Επίσης, η 
Αλβανία κατετάγη μεταξύ των 15 χωρών με τη μεγαλύτερη βελτίωση, σε σύγκριση με το 2015. Ειδικότερα οι 
Δείκτες αξιολόγησης είχαν ως εξής: στην «Άμυνα και ασφάλεια», η Αλβανία αναβαθμίστηκε κατά +24 θέσεις, 
αφήνοντας πίσω όλες τις χώρες της περιοχής, στην «προτεραιότητα σε Ταξίδια και Τουρισμό» βελτιώθηκε κατά 
+31 θέσεις, ως προς το «Ανθρώπινο Δυναμικό και την Αγορά Εργασίας» αναβαθμίστηκε κατά +17 θέσεις, ως 
προς την «Ανταγωνιστικότητα Τιμών» κατά +10 θέσεις, ενώ στην «ισοτιμία αγοραστικής δύναμης PPP» κατά 
+14 θέσεις, ως προς «βιωσιμότητα του περιβάλλοντος», κατά +37 θέσης, στις «Υποδομές χερσαίες και 
λιμενικές» κατά + 15 θέσεις, στη «Βελτίωση των λιμενικών υποδομών» κατά +17 θέσεις, στην «Βελτίωση του 
δικτύου οδικών μεταφορών» κατά +11 θέσεις και στην «ποιότητα των οδικών αξόνων» κατά +6 θέσεις. 
 
-Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τουριστική επένδυση, ύψους $250 εκατ., από Αραβική εταιρεία.  
Η Αραβική εταιρεία Al Habtoor Investment LLC, προτίθεται να επενδύσει $ 250 εκατ. για την κατασκευή ενός 
μεγάλου παραδοσιακού πύργου στα Τίρανα, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τουριστικούς σκοπούς. Η 
α/Κυβέρνηση κατέθεσε στη α/Βουλή σχετικό νομοσχέδιο, που ορίζει τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με 
την εταιρεία «Al Habtoor Επενδύσεων LLC» και εξουσιοδοτεί το Α/Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης, 
Τουρισμού, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, το Α/Υπουργείο Οικονομικών και το Δήμο Τιράνων για την 
έναρξη της συμφωνίας διαπραγματεύσεων. Η Al Habtoor αποτελεί μέρος ενός ομίλου ετερογενών 
δραστηριοτήτων, με έδρα το Ντουμπάι, η οποία ανήκει στον σεΐχη Khalaf Ahmad Al Habtoor, ο οποίος 
σύμφωνα με το Forbes, είναι ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, με περιουσία που 
εκτιμάται $.2,5 δισ. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή γραφικού Πύργου, στη νέα λεωφόρο των Τιράνων. Η 
εταιρεία ζήτησε την χρήση, χωρίς κόστος, μιας έκτασης 25 χιλ. τ.μ.. Πρόκειται για ένα τριγωνικό αγροτεμάχιο 
στη νέα λεωφόρο των Τιράνων. Εκτός από την ελεύθερη γη, η εταιρεία ζήτησε, επίσης, απαλλαγή από 
τελωνειακούς δασμούς, ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος ή άλλο κάθε είδους φόρου επί του κεφαλαίου για 15 χρόνια 
από την έναρξη των εμπορικών δραστηριοτήτων.  
 
-ΤτΑ: Βελτίωση των μεγεθών στον τουρισμό στην Αλβανία. 
Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση για το ισοζύγιο πληρωμών της Τράπεζας της Αλβανίας, οι Αλβανοί φαίνεται να 
έχουν δαπανήσει για ταξίδια με σκοπό τουριστικό, επαγγελματικό ή επίσκεψη σε συγγενείς το ποσό των € 1,1 
δισ για το 2016, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση, της τάξης του 2%, σε σχέση με πέρυσι. Επισημαίνεται ότι 
κατά το γ’ τρίμηνο, που συμπίπτει με τις θερινές διακοπές, δαπανώνται τα περισσότερα χρήματα σε σύγκριση 
με τα άλλα τρίμηνα. Το καλοκαίρι του 2016, οι Αλβανοί τουρίστες και ταξιδιώτες δαπάνησαν περίπου € 370 
εκατ. Παράλληλα, οι δαπάνες των ξένων στην Αλβανία, σημείωσαν σημαντική αύξηση το 2016, φθάνοντας τα € 
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1,5 δισ, σημειώνοντας αύξηση 13%, σε σχέση με πέρυσι. Έσοδα ρεκόρ επιτεύχθηκαν το καλοκαίρι, ύψους € 
521 εκατ. Ωστόσο, παρά την υψηλή εισροή τουριστών από τα € 1,5 δισ, το καθαρό υπόλοιπο των εσόδων από 
τον τουρισμό είναι περίπου € 390 εκατ., λόγω των υψηλότερων δαπανών των Αλβανών στο εξωτερικό, 
αναφέρει η ΤτΑ. 
 
-Α/Υπουργός Οικονομικών: Μείωση του ΦΠΑ από 20% σε 6% στον τομέα του τουρισμού. 
Με τον τουρισμό να είναι ένας από τους κύριους παράγοντες για την οικονομική ανάπτυξη και την 
απασχόληση στην Αλβανία, η α/Κυβέρνηση επιδιώκει μέσω της δραστικής μείωσης της φορολογίας να 
δημιουργήσει πιο ανταγωνιστικό τουριστικό  προϊόν, σε σχέση με άλλες χώρες της περιοχής και να δώσει 
κίνητρο για την επισημοποίηση της τουριστικής οικονομίας.  Επιπλέον,  ο Α/Υπουργός Οικονομικών κ. Ahmetaj 
θεωρεί ότι η μείωση του ΦΠΑ από 20% σε 6% στον τουρισμό αναμένεται να βοηθήσει στην αύξηση των 
επενδύσεων αλλά και τα έσοδα από τον ΦΠΑ που θα οφείλονται από την επισημοποίηση της τουριστικής 
βιομηχανίας και στις επενδύσεις. Το περασμένο έτος η αλβανική οικονομία κέρδισε € 1,5 δισ από τον 
τουρισμό, σημειώνοντας ιστορικό ρεκόρ.  
 
-Επισκέψιμο πλέον το νησί Sazan (στρατιωτική βάση), ως τουριστικό αξιοθέατο. 
Η Α/Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης, Τουρισμού, Εμπορίου και Βιομηχανίας, κα. Ekonomi και Άμυνας κα. 
Kodheli, στις 05-04-2017, υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας για να επιτρέπουν, από φέτος, στους τουρίστες 
να επισκέπτονται το νησί Sazan, το οποίο χρησιμοποιείται ως στρατιωτική βάση. Η συμφωνία θα επιτρέψει τη 
αξιοποίηση του νησιού για τουριστικούς σκοπούς, από τις αρχές Μαΐου έως τα τέλη Οκτωβρίου, ήτοι, κατά τη 
διάρκεια της θερινής τουριστικής περιόδου, σε μια προσπάθεια περαιτέρω τουριστικής αξιοποίησης 
παραθαλάσσιων περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλους. 
 

 

1.7 Τομέας Τεχνολογιών Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων  

 
-ΤτΑ: Μείωση του αριθμού των υποκαταστημάτων τραπεζών λόγω επέκτασης υπηρεσιών Διαδικτύου. 
Η Τράπεζα της Αλβανίας, αναφέρει ότι ο αριθμός των τραπεζικών καταστημάτων το 2016 μειώθηκε σε 503, 
από 518, πριν από ένα χρόνο. Οι εμπειρογνώμονες λένε ότι, η επέκταση των υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου 
και των κινητών τηλεφώνων θα μειώσει την ανάγκη μιας ενισχυμένης φυσικής παρουσίας των τραπεζικών 
υποκαταστημάτων. Ωστόσο, η Αλβανία εξακολουθεί να απέχει πολύ από την μαζική διανομή των 
απομακρυσμένων τραπεζικών υπηρεσιών, σε σύγκριση με άλλες χώρες, έχει χαμηλή διείσδυση των 
τραπεζικών μονάδων. Από το 2012, ο αριθμός των τραπεζικών υποκαταστημάτων και πρακτορείων μειώθηκε 
κατά 53. Εκτός από την ανάγκη μείωσης του κόστους, η συρρίκνωση του δικτύου καταστημάτων θα είναι 
επίσης μια αναγκαιότητα στο επιχειρηματικό μοντέλο σε μακροπρόθεσμη βάση, λαμβάνοντας υπόψη τον 
αυξανόμενο ρόλο της τεχνολογίας στην κοινωνία και την οικονομία. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, το 
2015, η Αλβανία είχε 21,9 υποκαταστήματα τραπεζών ανά 100 χιλ. κατοίκους. 
 
-Εγκαινιάστηκαν τα πρώτα Ταχυδρομικά ΑΤΜ από το Αλβανικό Ταχυδρομείο. 
Στο πλαίσιο βελτίωσης της παροχής των υπηρεσιών του, το Αλβανικό Ταχυδρομείο παρουσίασε, στις 05-04-
2017, ένα καινοτόμο και σύγχρονο σχεδιασμό που αφορά στα ταχυδρομικά ΑΤΜ. Τα ταχυδρομικά Μηχάνημα 
Αυτόματης Ανάληψης θα έχουν το ρόλο ενός ταχυδρομικού γραφείου που διανέμει πακέτα. Πρόκειται για 
αυτόματες συσκευές έχουν που σχεδιαστεί για να παρέχουν στους πελάτες των ταχυδρομείων την ευκαιρία να 
παραλαμβάνουν αυτόματα τα πακέτα τους. Οι πελάτες δεν χρειάζεται πλέον να περιμένουν σε ουρές και 
μπορούν να παραλάβουν τα δέματα τους όποτε θέλουν (επτά ημέρες την εβδομάδα). Σύμφωνα με τον Γεν. 
Δ/ντή του α/Ταχυδρομείου κ. Majlind Lazimi, πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα, το οποίο θα υλοποιηθεί 
αρχικά σε δυο κεντρικά ταχυδρομεία στα Τίρανα (ταχυδρομεία αριθ. 5 και 29), και εφ’ όσον η λειτουργία του 
είναι επιτυχής, σύντομα θα επεκταθεί και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Ο τρόπος λειτουργίας είναι απλός και 
παρόμοιος με τη διαδικασία της τραπεζικής ανάληψης. Ο πελάτης λαμβάνει ένα προσωπικό κωδικό από το 
ταχυδρομείο, τον οποίο χρησιμοποιεί στα μηχανήματα για την παραλαβή του δέματος του, αφού πληρώσει ένα 
πάγιο κόστος για την παροχή της υπηρεσίας, ύφους 30 ΑΛΛ (ή περίπου € 0,25). 
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1.8 Τομέας Υγείας και Περιβάλλοντος 
 
-Επενδύσεις € 200 εκατ. στον τομέα ύδρευσης και αποχέτευσης.  
Στην ομιλία του, κατά τη διάρκεια του Αλβανο-Ουγγρικού Οικονομικού Φόρουμ που πραγματοποιήθηκε στα 
Τίρανα, 10 Απριλίου τ.ε., ο Α/Υπουργός Μεταφορών κ. Dervishaj αναφέρθηκε στις μεταρρυθμιστικές 
προσπάθειες της Α/Κυβέρνησης  και στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις στον τομέα της ύδρευσης και της 
αποχέτευσης, όπου τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουν επενδυθεί περίπου € 200 εκατ. σε νέες υποδομές (νέα 
εγκατάσταση ύδρευσης στους Αγ. Σαράντα και παροχή νερού σε Berat, Lushnja, Peshkopi κ.α.), ενώ εξήρε τη 
συνεργασία με τους διεθνείς δωρητές και την αναπτυξιακή βοήθεια που προσφέρουν στην Αλβανία για την 
υλοποίηση παρόμοιων έργων. 
 
-Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Όχι στην κατασκευή Υ/Η σταθμών στον ποταμό Αωό (Vjosa). 
Σε συνάντηση με αλβανικούς δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες, η Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
κα. Ulrike Lunacek δήλωσε ρητά τις επιφυλάξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατασκευή Υ/Η 
σταθμών στο τελευταίο ελεύθερης ροής ποταμό στην Ευρώπη. Η κα. Lunacek δήλωσε επίσης ότι είχε 
κοινοποιήσει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον Α/Πρωθυπουργό κ. Rama. Έκανε παρατηρήσεις 
σχετικά με πρόσφατο σχέδιο που ενέκρινε η α/Κυβέρνηση για υδροηλεκτρική μονάδα στο Poçem, μια 
ανεπιτυχής πρόταση από μια μικρή τουρκική εταιρεία, την Çinar-San Hafriyat Nakliyat Inşaat Turizm Sanayi Ve 
Ticaret Limited Şirketi. Η κα. Lunacek ήταν επιφυλακτική για την ορθή εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. Εν τω μεταξύ, ένα άλλο έργο υδροηλεκτρικής ενέργειας στον Αώο, στο Kalivaç, έχει ανασταλεί 
λόγω νομικής διαμάχης μεταξύ της α/Κυβέρνησης και της κατασκευαστικής εταιρείας. Τόσο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιτάχθηκαν στην κατασκευή Υ/Η σταθμών στον Αώο, καθώς 
και περιβαλλοντικοί ακτιβιστές, τόσο σε τοπικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Στα πρακτικά της συνεδρίασης 
της Υποεπιτροπής Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ-Αλβανίας σχετικά με τις 
Μεταφορές, την Ενέργεια και το Περιβάλλον, φαίνεται ότι η Πρέσβης της εδώ Αντιπροσωπείας της ΕΕ κα. 
Vlahutin έστειλε επιστολή στον Π/Θ κ. Rama σχετικά με τις υδροηλεκτρικές μονάδες στον Αώο και το πιθανό 
αρνητικό αντίκτυπό τους στις επενδύσεις της Ε.Ε, αξίας € 16 εκατ. 
 
 

1.9 Άλλες ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος 

 
-EBRD: Ρεκόρ επενδύσεων στην Αλβανία το 2016 και πρόβλεψη περαιτέρω αύξησης το 2017. 
Κατά το 2016, η EBRD κατέγραψε ρεκόρ επενδύσεων, ύψους περίπου $177 εκατ., μέσω σημαντικών έργων 
που απευθύνονται στην αλβανική οικονομία και σύμφωνα με τον Δ/ντή της EBRD στην Αλβανία κ. Matteo 
Colangeli, αναμένεται η περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων της Τράπεζας στη χώρα κατά το 2017, 
υποστηρίζοντας έργα στους τομείς γεωργίας, σιδηροδρόμων, ενέργειας και τουρισμού. Ειδικώτερα, η EBRD 
σκοπεύει να κινητοποιήσει μια μεγαλύτερη χρηματοδότηση για το έργο TAP, που θα μπορούσε να καταστεί η 
μεγαλύτερη χρηματοδότηση που δόθηκε ποτέ από την Τράπεζα. Επίσης, το επίκεντρο της EBRD θα συνεχίσει 
να είναι η αύξηση και η στήριξη του ιδιωτικού τομέα και του τουρισμού ως ένας από τους σημαντικούς τομείς 
της αλβανικής οικονομίας με μεγάλες δυνατότητες. Από αυτή την άποψη, δηλώνει ο κ. Colangeli, είναι 
σημαντικό η ανάπτυξη των τοπικών υποδομών, οι επενδύσεις σε περιβαλλοντικές υπηρεσίες, για τη διαχείριση 
των αποβλήτων λυμάτων, κλπ, παράγοντες απαραίτητοι για την προσέλκυση περισσότερου και καλύτερου 
τουρισμού στην Αλβανία. 
 
-Πάνω από 32 χιλ. επιχειρήσεις εγγράφηκαν το 2016 στο QKB. 
Κατά τη διάρκεια του 2016, στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (QKB) εγγράφηκαν 32.478 επιχειρήσεις, εκ των 
οποίων 30.867 είναι Αλβανικές, 1.247 είναι ξένες επιχειρήσεις, 301 επιχειρήσεις είναι κοινές ξένες και 
αλβανικές και 63 περιλαμβάνονται σε άλλες κατηγορίες. Εμπειρογνώμονες εκτιμούν ότι, έχουν απλοποιηθεί οι 
διαδικασίες εγγραφής επιχειρήσεων με την νέα λειτουργία του QKB, και ως εκ τούτου έχει περιοριστεί η 
γραφειοκρατία και τα επιχειρηματικά έξοδα για όσους θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην αλβανική αγορά.  
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-€ 296 εκατ. έσοδα στην αλβανική οικονομία από τις εξαγωγές του φασόν. 
Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας, ο κλάδος του Φασόν προσέφερε στην αλβανική οικονομία € 
296 εκατ., το 2016. Τα έσοδα από υπηρεσίες επεξεργασίας προϊόντων για ξένες παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 
23%, κατά το προηγούμενο έτος. Παρόλα αυτά το 2016, το φθηνό εργατικό δυναμικό ήταν το κύριο 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της αλβανικής οικονομίας για τις εξαγωγές. Μολονότι οι εξαγωγές της ομάδας 
ενδύματα και παπούτσια ήταν αξίας περίπου € 770 εκατ., λιγότερο από το μισό αυτού του ποσού ήταν 
πραγματικά προστιθέμενη αξία στην οικονομία, ως πληρωμή για την επεξεργασία των πρώτων υλών μέχρι το 
τελικό προϊόν, αναφέρει η έκθεση της ΤτΑ. 
 
IPA Interreg: Πρόσκληση για κοινά σχεδία μεταξύ Ιταλίας-Αλβανίας-Μαυροβούνιου, ύφους  € 25 εκατ.  
Το Α/Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης, Τουρισμού, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας ανακοίνωσε ότι έχει 
ξεκινήσει την πρώτη πρόσκληση υποβολής κοινών σχεδίων Ιταλίας-Αλβανίας-Μαυροβουνίου, στο πλαίσιο του 
προγράμματος IPA Interreg. Η  χρηματοδότηση των προτεινόμενων έργων είναι ύψους € 25 εκατ., εκ των 
οποίων, το 85% καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 15% από εθνικά κονδύλια. Η πρόσκληση είναι 
ανοικτή μέχρι 15 Μάιου τ.ε. και όλα τα προτεινόμενα έργα θα πρέπει να έχουν ως στόχο την αύξηση της 
συνεργασίας στην περιφέρεια για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και την ολοκληρωμένη εδαφική 
ανάπτυξη. Το πρόγραμμα προσανατολισμού βασίζεται σε τέσσερις άξονες. Άξονας 1: Ενίσχυση της 
διασυνοριακής συνεργασίας και της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Άξονας 2: 
Έξυπνη διαχείριση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς για τη δημιουργία βιώσιμου διασυνοριακού 
τουρισμού και εδαφικής ελκυστικότητας. Άξονας 3: Προστασία περιβάλλοντος, διαχείριση κινδύνων και 
στρατηγική για τη μείωση των επιπέδων διοξειδίου του άνθρακα. Άξονας 4: Αύξηση διασυνοριακής 
προσβασιμότητας, προώθηση των υπηρεσιών και της βιώσιμης εγκαταστάσεις μεταφορών και βελτίωση των 
δημόσιων υποδομών. 
 
-EBRD: Επίσκεψη του ΔΣ της EBRD στην Αλβανία & συνέχιση της στήριξης σημαντικών έργων. 
Εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), 
στο πλαίσιο της επίσκεψης στην Αλβανία, συναντήθηκαν με τον A/Διοικητή της Τράπεζα της Αλβανίας κ. Gent 
Sejko. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν η πρώτη Α/Αναπληρωτής της ΤτΑ, κα. Elisabeta Gjoni, η δεύτερη 
Α/Αναπληρωτής, κα. Natasha Ahmetaj, ο Γεν. Δ/ντής του Οργανισμού Ασφάλισης των Καταθέσεων, κ. Genci 
Mamani και άλλοι εκπρόσωποι της ΤτΑ. Αρχικά, ο Α/Διοικητής κ. Sejko ενημέρωσε τους εκπροσώπους του Δ.Σ. 
της EBRD με τις τελευταίες οικονομικές και χρηματοπιστωτικές εξελίξεις στη χώρα. Ο Διοικητής τόνισε ότι η 
οικονομική ανάπτυξη βρίσκεται σε θετική πορεία και οι βασικές οικονομικές ισορροπίες θα ενισχυθούν τα 
επόμενα χρόνια. Η ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών με στόχο την περαιτέρω επέκταση του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με θέματα όπως αυτό του ξεπλύματος 
χρήματος, καθώς και η εστίαση στην ευρύτερη χρηματοοικονομική εκπαίδευση του κοινού και άλλων 
ενδιαφερόμενων μερών ήταν μερικά άλλα θέματα τα οποία συζητήθηκαν. Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι 
του Δ.Σ της EBRD αξιολόγησαν την ΤτΑ για το ρόλο και τις πολιτικές της, που έχουν συμβάλει στη διατήρηση 
της μακροοικονομικής σταθερότητας και την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης. Επιπλέον, δήλωσαν ότι η 
EBRD θα συνεχίσει να συμβάλει σε έργα ιδιαίτερης σημασίας, σε τομείς όπως: χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα, βιομηχανία, μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, ενέργεια, κ.λπ. Επίσης, μίλησαν για ορισμένες 
από τις προτεραιότητες της ΕΒRD στην Αλβανία, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ανταγωνιστικότητας 
στον ιδιωτικό τομέα, τη στήριξη ενός ισχυρού επιχειρηματικού πνεύματος στην οικονομία, την ενίσχυση των 
περιφερειακών συνδέσεων των υποδομών, την προώθηση της βιώσιμης ενέργειας. Κατά τη διάρκεια των 
συζητήσεων, οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι η αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η 
αλβανική οικονομία, όπως η διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας και η συνέχιση της περαιτέρω εμβάθυνσης 
των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, παραμένει ιδιαίτερης σημασίας για τη βελτίωση του επιχειρηματικού 
κλίματος και την προσέλκυση περισσότερων ξένων επενδύσεων στην Αλβανία. 
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2. Αλβανική οικονομία 
 

 
-INSTAT: 2,1% ο πληθωρισμός το Μάρτιο 2017. 
Το INSTAT ανακοίνωσε στις 10-04-2017 ότι, ο πληθωρισμός υποχώρησε ελαφρά στο 2,1% το Μάρτιο τ.ε., από 
2,2% που ήταν το Φεβρουάριο τ.ε. Σύμφωνα με το INSTAT, ο πληθωρισμός είναι σημαντικά υψηλότερος σε 
σύγκριση με την ίδια περίοδο πριν ένα χρόνο, όταν καταγράφηκε στο 0,3%. Κατά το τελευταίο έτος, τα πολύ 
χαμηλά επίπεδα επηρεάστηκαν από προσωρινούς παράγοντες, ωστόσο, η τάση του πληθωρισμού 
παρουσιάζει σταδιακή αύξηση. Σημαντική συμβολή στον πληθωρισμό το Μάρτιο τ.ε. έδωσαν οι ομάδες 
«Ενοίκιο, νερό, καύσιμα και ενέργεια» και «Μεταφορές». Η Τράπεζα της Αλβανίας προβλέπει ότι, για το 2017, 
ο πληθωρισμός θα προσεγγίσει το 2,4%, μια σημαντική αύξηση από το επίπεδο του 1,3% που καταγράφηκε το 
προηγούμενο έτος. 
 
-2,1% αύξηση του Δείκτη Τιμών τον Μάρτιος 2017. 
Μεταφορές, τρόφιμα καθώς και άλλες υπηρεσίες είναι οι τομείς που συνέβαλαν στην αύξηση του δείκτη τιμών 
κατά το Μάρτιο τ.ε, όπως ανακοίνωσε το INSTAT. Η άνοδος των τιμών συνεχίστηκε για τα τρόφιμα και τα 
αλκοολούχα ποτά κατά 3,3%, ενώ το Μάρτιο του τ.ε., η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε για την ομάδα των 
μεταφορών, κατά 3,8% και για τα εμπορεύματα και διάφορες υπηρεσίες ο δείκτης τιμών πρόεκυψε 3,4% 
υψηλότερος. Εντός της ομάδας τροφίμων αυξήθηκαν οι τιμές των λαχανικών συμπεριλαμβάνοντας τις πατάτες, 
καθώς και της ζάχαρης, του γάλακτος, του τυριού, των αυγών και των φρούτων. Ενώ έπεσαν οι τιμές των 
ιχθύων και των ελαίων. Συγκινώντας το Μάρτιο με το Φεβρουάριο τ.ε. σημειώθηκε αύξηση των τιμών στις 
μεταφορές, τα τρόφιμα, την ενοικίαση, τα καύσιμα και την ηλεκτρική ενέργεια. Σε αντίθεση με τον Φεβρουάριο, 
τον Μάρτιο τ.ε. μειώθηκαν οι τιμές για έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές και συντήρηση. Σύμφωνα με το INSTAT, η 
γενική αύξηση των τιμών για το μήνα Μάρτιο ήταν 2,1%, με αποτέλεσμα να περάσει την πρόβλεψη της 
Τράπεζας της Αλβανίας 2% για αυτό το δείκτη. 
 
-INSTAT: το ΑΕΠ το δ’ τρίμηνο αυξήθηκε κατά 3,97%. 
Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν για το δ’ τρίμηνο του 2016 εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 3,97%. H Διευθύντρια 
του Ινστιτούτου Στατιστικής (INSTAT), κα. Dalina Ibrahimaj, σε συνέντευξη Τύπου, είπε ότι συμβολή στην 
ανάπτυξη του ΑΕΠ είχαν συγκεκριμένοι εμπορικοί τομείς: στέγαση, μεταφορές και επεξεργασία τροφίμων, κατά 
0,94%, κατασκευές κατά 0,89% και η εξορυκτική βιομηχανία κατά 0,61%. Η ανάπτυξη του πρώτου τομέα 
προήλθε από την δραστηριότητα του εμπορίου και των μεταφορών, ενώ οι κατασκευές από ιδιωτικές εταιρείες 
που εργάζονται με το TAP. Κατά την αξιολόγηση του δ’ τρίμηνου, το INSTAT δίνει μια προκαταρκτική εκτίμηση 
του ΑΕΠ για το 2016, το οποίο βασίζεται σε τριμηνιαίες εκτιμήσεις, αυξήθηκε κατά 3,46% σε σύγκριση με το 
2015. Η τελική κατανάλωση του πληθυσμού, που αποτελεί το μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών στην 
οικονομία, αυξήθηκε κατά 2,47%, ενώ η τελική κατανάλωση της Κυβέρνησης αυξήθηκε κατά 1,76%. Οι 
εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 15,91%, ενώ οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 
μειώθηκαν κατά 0,45%. 
SOURCE: http://www.instat.gov.al/media/383108/pbb_tr4-2016.pdf 
 
-Σε επίπεδο ρεκόρ οι ΑΞΕ στην Αλβανία - € 983 εκατ.  
Τα τελευταία προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας επιβεβαιώνουν την ανοδική τάση των άμεσων 
ξένων επενδύσεων τα τελευταία χρόνια, οι οποίες φτάνουν το 2016 σε επίπεδο ρεκόρ, € 983 εκατ., ή 10,5% 
περισσότερο από το προηγούμενο έτος. Η μεγαλύτερη αύξηση ροής επενδύσεων παρατηρείται στον τομέα της 
ενέργειας, χάρη σε δύο σημαντικά έργα, τον καταρράκτη του Devoll, ένα από τα μεγαλύτερα υδροηλεκτρικά 
έργα στα Βαλκάνια και τoν αγωγό TAP, που αναμένεται, μέχρι το 2019, να φέρει στην Αλβανία περίπου € 1,9 
δισ. Επιπλέον, θετική συμβολή στην αύξηση των ΑΞΕ είχαν και οι εξαγορές του προηγούμενου έτους των δύο 
μεγάλων εταιριών, της Bankers Petroleum και του Διεθνούς Αεροδρομίου των Τιράνων. 
 
 
 

http://www.instat.gov.al/media/383108/pbb_tr4-2016.pdf
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3. Ευρωπαϊκή προοπτική 
 

-Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 10ετής δέσμευση για να σωθούν τα αποθέματα αλιευμάτων της Μεσογείου. 
Μετά από αρκετούς μήνες διαπραγματεύσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξασφάλισε δέσμευση 10 ετών για τη 
διατήρηση των αλιευτικών αποθεμάτων στη Μεσόγειο, καθώς και για την προστασία του οικολογικού και 
οικονομικού πλούτου της περιοχής. Ο Επίτροπος κ. Karmenu Vella, αρμόδιος για το Περιβάλλον, την Αλιεία και 
τις Ναυτιλιακές Υποθέσεις, ενημέρωσε ότι υπεγράφη η Διακήρυξη της Μάλτας MedFish4Ever, ένα πρακτικό 
παράδειγμα των επιτυχημένων πολιτικών των γειτόνων της ΕΕ, που καθορίζει λεπτομερές πρόγραμμα 
εργασίας για τα επόμενα 10 χρόνια, με βάση φιλόδοξους αλλά ρεαλιστικούς στόχους. Πάνω από 300.000 
άτομα απασχολούνται μέσω των αλιευτικών σκάφων στη Μεσόγειο, ενώ πολλές άλλες έμμεσες θέσεις 
εργασίας εξαρτώνται από αυτόν τον τομέα. Η διακήρυξη υπεγράφη από τους εκπροσώπους Υπουργείων της 
Μεσογείου στη βόρεια και νότια ακτή. Η υπογραφή προσδίδει πολιτικές υπεύθυνες για ένα θέμα που έχει μέχρι 
στιγμής διαχειριζόταν σε τεχνικό επίπεδο. Είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που διαχειρίζεται η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ξεκίνησε στην Κατάνια, Σικελίας, το Φεβρουάριο 2016. 
  
-Τομείς προτεραιότητας στο πλαίσιο της προενταξιακής υποστήριξη της Αλβανίας από την ΕΕ. 
Με πρωτοβουλία της εδώ Αντιπροσωπείας της ΕΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο Ευρωπαϊκής 
Ενσωμάτωσης, στις 31 Μαρτίου τ.ε., πραγματοποιήθηκε διαβούλευση με τους Αναπτυξιακούς Εταίρους 
σχετικά με την επικείμενη στήριξη της ΕΕ στην Αλβανία, στο πλαίσιο του μηχανισμού Εθνικών προγραμμάτων 
Προ Ενταξιακής Βοήθειας (IPA) 2017-2018. Η επικείμενη στήριξη της ΕΕ θα επικεντρωθεί στη βελτίωση της 
συμβολής του τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη και στην υποστήριξη ανταγωνιστικότητας των αλβανικών 
περιοχών, στην βελτίωση της ποιότητας του νερού στην Αλβανία, στην υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων της 
δικαιοσύνης και στην εφαρμογή της στρατηγικής στον τομέα της δικαιοσύνης. Θα ενισχύσει, επίσης, την 
ικανότητα της αλβανικής διοίκησης στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την ένταξη στην ΕΕ, θα παρέχει 
υποστήριξη στην κοινωνία των πολιτών και θα υποστηρίξει τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη. 
 
 
 

4. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 
 
- Η Αλβανία αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας με τη Ρωσία.  
Συνάντηση προετοιμασίας της 7ης Μικτής Διακυβερνητικής Επιτροπής μεταξύ Αλβανίας – Ρωσίας 
πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα, 4.4.2017 με επίκεντρο την εμβάθυνση της οικονομικής συνεργασίας. Την 
αλβανική αντιπροσωπεία εκπροσώπησε η Α/Αναπληρωτής Υπουργός κα. Adela Karapici, ενώ τη ρωσική 
αντιπροσωπεία εκπροσώπησε ο Α’ Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ. 
Sergey Gerasimov. Παρόντες στη συνάντηση ήταν εκπρόσωποι των αλβανικών και ρωσικών οργάνων, όπου 
εκτός από την ανάγκη συνεργασίας σε βασικούς τομείς όπως η οικονομία, το εμπόριο, οι μεταφορές, η γεωργία 
και η ενέργεια, συζήτησαν και αντάλλαξαν απόψεις για την εμβάθυνση της συνεργασίας στον τομέα του 
τουρισμού, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, η Α/Αναπληρωτής 
Υπουργός κα. Karapici μίλησε για τις δυνατότητες που προσφέρει η Αλβανία για επενδύσεις σε υποδομές, 
εξορυκτικές βιομηχανίες, αλλά και στον τουρισμό. Επεσήμανε την δυνατότητα αύξησης του όγκου εμπορικών 
συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών και τη δημιουργία ενός βιώσιμου μηχανισμού για τη σταθερή συνεργασία 
στο μέλλον και την επέκταση των σχέσεων σε διάφορους τομείς. Ο κ. Gerasimov πληροφόρησε για το 
ενδιαφέρον των ρωσικών εταιρειών να επενδύσουν στην Αλβανία, κυρίως σε ενεργειακά έργα, στον τομέα των 
μεταφορών, αλλά και στον τουρισμό. Είπε ότι η Ρωσία ενδιαφέρεται να ξεκινήσει πτήσεις τσάρτερ των Ρώσων 
τουριστών στην Αλβανία για να απολαύσουν τις ομορφιές της φύσης και την αλβανική ακτή. Η Α/Αναπληρωτής 
Υπουργός κα. Karapici υποστήριξε ότι έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για ταξίδια χωρίς βίζα για τους Ρώσους 
πολίτες στην Αλβανία την τουριστική περίοδο από Μάιο έως Οκτώβριο, ενώ ζήτησε την κατάργηση της βίζας 
από τη ρωσική πλευρά για τους Αλβανούς πολίτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν στη Ρωσία. 
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- Αλβανο-Ουγγρική Μικτή Οικονομική Επιτροπή (Τίρανα, 10.4.2017). 
Ο Αλβανικός Οργανισμός Ανάπτυξης Επενδύσεων (AIDA), σε συνεργασία με την Ουγγρική Πρεσβεία στα 
Τίρανα και το Ουγγρικό Εμπορικό Επιμελητήριο διοργάνωσαν, Οικονομικό Φόρουμ (10.4.2017), στο πλαίσιο 
της Αλβανο-Ουγγρικής Μικτής Οικονομικής Επιτροπής, με στόχο την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας και 
την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των επιχειρήσεων δύο χωρών, στο οποίο συμμετείχαν 20 ουγγρικές εταιρείες, 
Παρόντες ήταν ο Α/Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, κ. Sokol Dervishaj, ο Υπουργός της Ουγγαρίας για 
Οικονομική Διπλωματία, κ. Levente Magyar, η Α/Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης, Εμπορίου, 
Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας, κα. Adela Karapici, ο εκτελεστικός διευθυντής της AIDA, κ. Genti Beqiri, 
καθώς και ανώτερα στελέχη επιμελητηρίων και επιχειρήσεων. Υπεγράφησαν από τους δυο συμπροέδρους 
πέντε μνημόνια κατανόησης, ένα από τα οποία μεταξύ AIDA και Εμπορικού Επιμελητήριου Ουγγαρίας για την 
ενίσχυση της συνεργασία μεταξύ των μερών, ιδίως στον τομέα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. 
 
-Επίσκεψη Ολλανδού ΥΠΕΞ (Τίρανα, 17.4.2017). 
Ο Ολλανδός ΥΠΕΞ κ. Koenders, κατά την εδώ επίσκεψή του, στις 17 Απριλίου τ.ε., πέραν της συνάντησης με  
τον ομόλογό του κ. Bushati, συναντήθηκε με τον Π/Θ κ. Rama, τον ΠτΔ κ. Nishani, καθώς με τον Αρχηγό της 
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Basha. Κύριο θέμα των συζητήσεων η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, η 
οποία, σύμφωνα με τον κ. Koenders, παρά τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, έχει ακόμη πολύ δρόμο να 
διανύσει. Σημασία απέδωσε στην πρόοδο θεμάτων όπως, ο αγώνας κατά της διαφθοράς, το οργανωμένο 
έγκλημα και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τέλος, ιδιαίτερη ανησυχία εξέφρασε για την αύξηση 
αιτήσεων ασύλου από Αλβανούς πολίτες, πρόβλημα που συμμερίζονται και άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, 
Γερμανία, BENELUX κλπ). Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις Ολλανδικές επενδύσεις και στην πρόσφατη επένδυση 
της εταιρείας Shell στο Μπεράτι, στον πετρελαϊκό τομέα. Έχει επίσης εκφραστεί ενδιαφέρον ολλανδικών 
εταιρειών για τον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης, ενώ εγκαινιάζεται απ’ ευθείας αεροπορική 
σύνδεση Τιράνων – Άμστερνταμ. 
 
-Επίσκεψη Γερμανού ΥΠΕΞ (Τίρανα, 17.4.2017). 
Ο Γερμανός ΥΠΕΞ κ. Gabriel επισκέφθηκε τα Τίρανα την 17 Απριλίου τ.ε. και συναντήθηκε με αλβανούς 
αξιωματούχους.  
 
-Επίσκεψη Κινέζου Αναπληρωτή Π/Θ (Τίρανα, 20.4.2017). 
Στο πλαίσιο περιοδείας του σε Ευρώπη και Κεντρική Ασία, ο Κινέζος Αναπλ. Π/Θ κ. Zhang Gaoli επισκέφθηκε 
την Αλβανία, συνοδευόμενος από πολυμελή ομάδα Υπουργών και επιχειρηματιών και συναντήθηκε με την εδώ 
πολιτειακή και πολιτική ηγεσία. Κατά την επίσκεψη, μεταξύ άλλων, εξετάστηκαν τα περιθώρια ανάπτυξης 
κινεζικών επενδυτικών σχεδίων στην Αλβανία (υποδομές πχ. αεροδρόμιο Τιράνων, υδροηλεκτρικά έργα και 
πετρελαϊκός τομέας - τον Μάρτιο 2016, η Canadian Bankers Petroleum Company ανακοίνωσε την πώληση 
δικαιωμάτων εκμετάλλευσης και παραγωγής πετρελαίου στην κινεζική εταιρεία Petroleum Geo-Jade.) 
 
-Φόρουμ Παραγωγών Αλβανόφωνων Περιοχών για την προώθηση προϊόντων. 
Υπουργοί από την Αλβανία, το Κοσσυφοπέδιο και την πΓΔΜ, εκπρόσωποι των εμπορικών επιμελητηρίων των 
τριών χωρών και αλβανοί επιχειρηματίες συναντήθηκαν στις 01-04-2017, στο Shingjin, στο Φόρουμ Αλβανών 
Παραγωγών. Το φόρουμ έχει ως στόχο την προώθηση των προϊόντων εταιρειών που έχουν έδρα σε 
αλβανόφωνα εδάφη και τη δημιουργία γεφυρών μεταξύ των επιχειρήσεων, προκειμένου να συμβάλλουν στην 
κατάργηση εμπορικών φραγμών μεταξύ των τριών χωρών, ώστε να λειτουργήσει ως ενιαία αγορά. Στη 
συνάντηση παραβρέθηκαν η Α/Υπουργός της Οικονομικής Ανάπτυξης, Τουρισμού, Εμπορίου και 
Επιχειρηματικότητας κα Milva Ekonomi, η Κ/Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας του Κοσσυφοπεδίου, η κα 
Hykmete Bajrami  και ο Υπουργός Οικονομίας της ΠΓΔΜ κ. Driton Kuqi. Η πρωτοβουλία έχει αναληφθεί από 
την Αλβανική Ένωση Παραγωγών, σε συνεργασία με τη Λέσχη των παραγωγών Κοσσυφοπεδίου και το 
Οικονομικό Επιμελητήριο της Βορειοδυτικής ΠΓΔΜ, για την ενίσχυση της οικονομίας των αλβανόφωνων 
περιοχών. Κατά τη συνεδρίαση αυτή διορίστηκε και ο πρώτος Πρόεδρος του Φόρουμ κ. Nagip Fejzi από το 
Gostivari, ένας από τους πιο επιτυχημένους παραγωγούς των Αλβανών, τον οποίο ονόμασαν «Πρεσβευτή» 
των αλβανικών προϊόντων στην περιοχή και στον κόσμο. Μεταξύ των πιεστικών θεμάτων που απασχολούν 
τους εκπροσώπους των Επιμελητηρίων των τριών χωρών, τα οποία θεωρούν ότι πρέπει να τύχουν άμεσης 
επίλυσης, για την εύρυθμη λειτουργία του εμπορίου στις εν λόγω περιοχές είναι: η άρση των δασμολογικών και 
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μη δασμολογικών φραγμών, η απελευθέρωση των τελωνειακών συνόρων, η άρση των δασμολογικών 
τελωνειακών ανιχνεύσεων, η αναγνώριση του τιμολογίου του ΦΠΑ του Κοσσυφοπεδίου στην Αλβανία και 
αντίστροφα, η παροχή διπλών διαβατηρίων για τους Κοσσοβάρους επιχειρηματίες, η δημιουργία 
διαφημιστικών πακέτων για την εδραίωση της εμπιστοσύνης των Αλβανών καταναλωτών. 
 
 

5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος   
 

-Στρογγυλή τράπεζα με εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εξορυκτική βιομηχανία στην Αλβανία. 
Η Γραμματεία της πρωτοβουλίας Διαφάνεια στις Εξορυκτικές Βιομηχανίες (EITI Albania) διοργάνωσε για 
πρώτη φορά ένα στρογγυλό τραπέζι με εκπροσώπους φορέων της εξορυκτικής βιομηχανίας στην Αλβανία. Η εν 
λόγω συγκέντρωση είχε ως στόχο να προσφέρει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 
αυτόν τον τομέα να συζητήσουν τα προβλήματα του νομικού πλαισίου και των δημοσιονομικών πολιτικών στην 
εξορυκτική βιομηχανία στην Αλβανία. Οι εταιρείες που συμμετείχαν στη συνάντηση συζήτησαν τα προβλήματα 
του τομέα και τόνισαν την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια. Επίσης, αναφέρθηκαν στην ανάγκη να 
βελτιωθεί το νομικό πλαίσιο όσον αφορά την παροχή πληροφοριών σχετικά με το πώς οι φυσικοί πόροι 
χρησιμοποιούνται από εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο 
κ. Sajmir Laçej, Δ/ντής Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος μίλησε για το έργο 
του A/Υπουργείου Οικονομικών στον τομέα της εξορυκτικής βιομηχανίας κατά τη διάρκεια του 2016, 
αποκαλώντας την μια επιτυχημένη χρονιά. Ανέφερε ότι ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην απλοποίηση των 
διαδικασιών της φορολογίας των μεταλλευτικών προϊόντων και πως το Υπουργείο έχει θέσει ως στόχο για το 
2017 να προωθηθεί ένα σύστημα για την αύξηση της παραγωγής.  
 

-Επανεκτίμηση της περιουσίας, 37 χιλ. αιτήσεις σε όλη την επικράτεια. 
Από την πρώτη ημέρα του νόμου για την επανεκτίμηση των ακινήτων διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν 37 χιλ. 
πολίτες σε όλη την επικράτεια, που έχουν λάβει φορολογική ελάφρυνση από 15% σε 2%. Στον κρατικό 
προϋπολογισμό έχουν εισρεύσει περίπου 3,1 δισ. ΑΛΛ, ενώ από την μείωση του φόρου, οι πολίτες έχουν 
εξοικονομήσει 20,2 δισ ΑΛΛ. O νόμος για την επανεκτίμηση των ακινήτων, ο οποίος άρχισε να ισχύει από 1η 
Σεπτεμβρίου 2016 παρέχει τη δυνατότητα για την εκ νέου αξιολόγηση της ακίνητης περιουσίας στην αγοραία 
αξία, πληρώνοντας μόνο 2% φόρο, από το 15% που ήταν για τους ιδιώτες. Η τελευταία προθεσμία 
αναπροσαρμογής είναι η 31η Μαΐου 2017. 
 
-Παγκόσμια Τράπεζα: Η απασχόληση στα Δυτικά Βαλκάνια έχει αυξηθεί κατά 6% από το 2010. 
Σύμφωνα με έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για την ανεργία στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων έχουν 
δημιουργηθεί 300.000 επιπλέον θέσεις εργασίας κατά την περίοδο 2010-2016, που αντιπροσωπεύει αύξηση 
της τάξης του 6%. Ωστόσο, ο ρυθμός της ανάπτυξης θα πρέπει να επιταχυνθεί ώστε να έχει μεγαλύτερη 
επίδραση στην τρέχουσα υψηλή ανεργία και στην ανεργία σε μεγάλη κλίμακα. Η ΠΤ τονίζει ότι το συμπέρασμα 
αυτό βασίζεται στην έκθεση «Τάσεις στην αγορά εργασίας στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων για το 2017», η 
οποία παρουσιάστηκε στις 04-04-2017 από την Παγκόσμια Τράπεζα και το Ινστιτούτο της Βιέννης Διεθνών 
Οικονομικών Σπουδών. Η έκθεση κατέδειξε ότι η ανεργία στην περιοχή έχει μειωθεί, αλλά εξακολουθεί να 
παραμένει υψηλή στο 21% του εργατικού δυναμικού. Το ποσοστό ανεργίας αντανακλά τον αριθμό των ατόμων 
που επιθυμούν να εργαστούν και αναζητούν ενεργά εργασία, ενώ οικονομικά ανενεργοί παραμένουν αρκετοί 
για διάφορους λόγους. 40% του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας είναι ανενεργό - ένα ποσοστό πολύ υψηλότερο 
σε σύγκριση με παρόμοιες περιοχές στην ΕΕ, ενώ ο δείκτης αυτός είναι ιδιαίτερα υψηλός για τις γυναίκες και 
τα άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο.  
 
 

6. Εκδηλώσεις και εκθέσεις στην Αλβανία   

-1ο Εργαστήρι Έλληνο - Αλβανικής συνεργασίας στον αγροτικό τομέα (Κορυτσά 5.4.2017). 
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, στην Κορυτσά, το 1ο Ελληνο – Αλβανικό Εργαστήρι για τον τομέα της 
αγροτικής συνεργασίας, με τον τίτλο: «Growing ideas & opportunities», με πρωτοβουλία του Γραφείου ΟΕΥ της 
Πρεσβείας Τιράνων. Το εργαστήρι τέθηκε υπό την αιγίδα του Αλβανικού Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
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Διαχείρισης Υδάτων και εντάχθηκε στο πλαίσιο των εξωστρεφών δράσεων για την προώθηση και την 
υποστήριξη των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών με τον γενικότερο τίτλο «Window to Greece». Η εν λόγω 
πρωτοβουλία διοργανώθηκε με την υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων: «Τhe Krop- Agricultural 
Consulting» «Glavakis-Fruit Trees», «Kitantzis-Plant & Supplies», «Agrostis-Agricultural Information System» 
και «Anthesis-Integrated Crop Management, οι οποίες διαθέτουν μακροχρόνια εμπειρία και τεχνογνωσία στα 
θέματα αγροτικής ανάπτυξης. Η ανταπόκριση των παραγωγικών φορέων και των επιχειρήσεων, και από τις 
δυο πλευρές των συνόρων, ήταν μεγάλη και ενθουσιώδης. Συμμετείχαν συνολικά περίπου 200 άτομα, εκ των 
οποίων καλλιεργητές και παραγωγοί, πανεπιστημιακοί και εμπειρογνώμονες, γεωπόνοι, κτηνοτρόφοι, έμποροι 
και διανομείς λιπασμάτων, φυτωρίων, σπόρων και λοιπών γεωργικών προϊόντων. Την ημερίδα προλόγισε ο 
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Υδάτων κ. Edmond Panariti και η Πρέσβης της Ελλάδος στην 
Αλβανία Α.Ε. κα Ελένη Σουρανή. Και οι δύο ομιλητές αναφέρθηκαν στην ιδιαίτερη σημασία τέτοιων 
πρωτοβουλιών, κυρίως εξ’ αιτίας των ομοειδών χαρακτηριστικών που έχουν και οι δύο χώρες στον τομέα της 
γεωργίας. Παρευρέθησαν, επίσης, ο Περιφερειάρχης Κορυτσάς κ. Ardit Konomi, ο Δήμαρχος Κορυτσάς κ. 
Sotiraq Filo, ο Δήμαρχος της Erseka κ. Ilia Stefo και ο Βουλευτής του ΣΚ κ. Pirro Kapurani, ο Πρόεδρος του 
Επιμελητήριου Φλώρινας κ. Σάββας Σαπαλίδης. Διαπιστώθηκε και από τις δυο πλευρές η ανάγκη περαιτέρω 
εμβάθυνση της συνεργασίας, καθώς υπάρχουν πολλά περιθώρια ανάπτυξης. Θα ακολουθήσουν επιμέρους 
συναντήσεις και επαφές μεταξύ των συμμετεχόντων, ενώ μελλοντικά σχεδιάζονται και άλλες παρόμοιες 
δράσεις στα Τίρανα και στο Αργυρόκαστρο. Οι παρουσιάσεις των ομιλητών έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο 
agora και είναι διαθέσιμες στους ενδιαφερόμενους στο ακόλουθο σύνδεσμο: http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-
oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/58661) 
 
-Επιχειρηματική αποστολή στην Διεθνή Έκθεση AGROTHESSALY 2017. 
Με την βοήθεια του Γραφείου ΟΕΥ, πραγματοποιήθηκε Επιχειρηματική αποστολή του KASH, (Αλβανικού 
Συμβουλίου Αγροεπιχειρήσεων), στην AGROTHESSALY 2017, την 11η Πανελλήνια Έκθεση για τη Γεωργία και 
τη Κτηνοτροφία, η οποία συνδιοργανώθηκε από την ΔΕΘ-Helexpo και τον Δήμο Λαρισαίων (στην Λάρισα 9-12 
Μαρτίου 2017). Η αποστολή ξεναγήθηκε στην έκθεση και είχε επαφές με ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου, 
συμφωνήθηκε δε να πραγματοποιηθεί σύντομα αντίστοιχη ελληνική αποστολή στα Τίρανα.  
 
-Διεθνής Έκθεση "Southeast Europe Industry & Services", στο Palace of Congresses (11-13.5.20017). 
Από 11 έως 15 Μαΐου 2017 θα πραγματοποιηθεί στο Palace of Congresses στα Τίρανα, η Διεθνή Έκθεση 
"Southeast Europe Industry & Services", που διοργανώνεται από την Klik Expo Group. Οι επισκέπτες θα έχουν 
την ευκαιρία να επισκεφτούν περίπτερα με τέσσερις διαφορετικές θεματολογίες: α) Pavilion of DONORs 
"INVEST TO PROGRESS", β) Entrepreneurship Pavilion, γ) UNITED COLORS OF Albania - TOURISM AND 
LOCAL DEVELOPMENT και δ) BALKAN MODUS NUTRIEND-FOOD & AGRICULTURE. (Για πληροφορίες βλ.  
https://www.mzv.sk/documents/10182/2658730/SOUTHEASTERN+EUROPE+INDUSTRY+%26+SERVICES.P
DF/561dc68d-b75e-4b70-a15c-c1a788cc7d54 Για το έντυπο για τους δυνητικούς εκθέτες δείτε στον ακόλουθο 
σύνδεσμο:https://www.mzv.sk/documents/10182/2658730/Application+May+11-13+May.pdf/0f10a758-be03-
4541-a63b-ee42bbcbef59 
 
 
Η Προϊσταμένη 
 
 
 
Παγώνα Λάρδα 
Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄  
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