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1.Επιχειρηµατική δραστηριότητα 
 

1.1 Ενέργεια και Ορυκτά 

 
Νέα κοινοπραξία εταιρειών στον τοµέα υδρογονανθράκων 
Η αµερικανική εταιρεία Escalera International Co.LLC, θυγατρική της Escalera Resources Co., 
υπέγραψε µνηµόνιο κατανόησης µε την εταιρεία AOR Albanian Oil Rafinery SHA, για τη σύσταση 
κοινοπραξίας για την αναγνώριση και εκµετάλλευση ευκαιριών στην εξερεύνηση πετρελαίου και 
φυσικού αερίου στην Αλβανία. Η κοινοπραξία θα έχει έδρα τα Τίρανα και οι δύο εταιρείες θα 
συµµετέχουν ισοδύναµα µε 50%. Οι διαδικασίες για τη σύσταση της κοινοπραξίας αναµένονται να 
ολοκληρωθούν στις αρχές του γ΄ τριµήνου 2014. 
 
Νέος νόµος για τους υδρογονάνθρακες υπόσχεται τέλος στα µονοπώλια και στις απάτες 
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, το Α/Υπουργείο Ενέργειας και Βιοµηχανίας ετοιµάζει νέο νόµο για την 
επεξεργασία και το εµπόριο υδρογονανθράκων, ο οποίος προβλέπει, µεταξύ άλλων, επαναφορά 
κριτηρίων αδειοδότησης για τις µονάδες επεξεργασίας, αλλαγή των διαδικασιών αδειοδότησης για τα 
βενζινάδικα, οι οποίες δεν θα χορηγούνται µόνο από τις τοπικές αρχές, αλλά µετά από ελέγχους 
διαφόρων φορέων και επαναφορά της υποχρεωτικής αδειοδότησης για τα εργοστάσια επεξεργασίας 
πετρελαίου και παραγώγων αυτού. Τα εργοστάσια επεξεργασίας θα έχουν δικαίωµα να πωλούν τα 
προϊόντα τους µόνο σε εταιρείες χονδρικής και λιανικής πώλησης και σε µεγάλους καταναλωτές. Τα 
διυλιστήρια θα µπορούν να πωλούνται µόνο κατόπιν άδειας από το αρµόδιο Υπουργείο, ενώ η σχετική 
άδεια θα αναθεωρείται µετά την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας. 
 
Απολογισµός ελέγχων στις συµβάσεις παραχώρησης 
Το Ελεγκτικό Συνέδριο της Αλβανίας ολοκλήρωσε τους ελέγχους στο Υπουργείο Ενέργειας και 
Βιοµηχανίας όσον αφορά στην εφαρµογή των όρων των συµβάσεων παραχώρησης κατά την περίοδο 
Οκτ. 2011-∆εκ. 2012. Ο έλεγχος αποκάλυψε ζηµία για το αλβανικό δηµόσιο της τάξης των 6,8 εκ. €. 
Αυτή έγκειται στο χαµηλό βαθµό υλοποίησης των επενδύσεων και στη µη επιβολή προστίµων για: α) 
την µη υλοποίηση επένδυσης (10% της µη πραγµατοποιηθείσας επένδυσης), β) κάθε µέρα 
καθυστέρησης (0,005% της αξίας της επένδυσης ανά ηµέρα καθυστέρησης) και γ) την µη επίτευξη της 
συµφωνηθείσας ετήσιας παραγωγής.  
 
Λήψη σύνθετης άδειας ανάπτυξης για την υλοποίηση του TAP 
Στις 8.4.2014, το Εθνικό Χωροταξικό Συµβούλιο της Αλβανίας ενέκρινε την 1η φάση της άδειας 
ανάπτυξης για το έργο TAP. Η εν λόγω άδεια επιτρέπει στην κοινοπραξία TAP να ξεκινήσει τις 
κατασκευαστικές εργασίες στην χώρα. Θα ακολουθήσει η έγκριση της 2ης φάσης της άδειας ανάπτυξης, 
από το Α/Υπουργείο Ενέργειας και Βιοµηχανίας, η οποία θα περιλαµβάνει περαιτέρω λεπτοµέρειες για 
κάθε τµήµα του έργου.   
 
Επανεκκίνηση διαγωνιστικής διαδικασίας για τον ΤΑΡ 
Στις 16.04.2014 η κοινοπραξία ΤΑΡ έλαβε την απόφαση για επανεκκίνηση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας για την προµήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, κατόπιν της αναθεώρησης της 
στρατηγικής της. Ο διαγωνισµός αφορά σε σύναψη α) συµβάσεων κατασκευής (Engineering 
Procurement Construction - EPC), που περιλαµβάνουν τους αγωγούς επί ξηράς και µη, σταθµούς 
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συµπίεσης και τερµατικούς σταθµούς και β) συµβάσεων προµήθειας αγαθών (σωλήνες από χάλυβα, 
βαλβίδες, συστήµατα SCADA κλπ). Ήδη έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισµός για τις οδούς πρόσβασης 
στην Αλβανία (http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:126975-2014:TEXT:EN:HTML). Όλοι οι 
διαγωνισµοί θα δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ΕΕ στην ιστοσελίδα 
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do. 
 
Σχέδια για λειτουργία του θερµοηλεκτρικού σταθµού συνδυασµένου κύκλου στην Αυλώνα 
Το θερµοηλεκτρικό εργοστάσιο στην Αυλώνα κατασκευάστηκε πριν 3 χρόνια, µε χρηµατοδότηση από 
την EBRD, ΕΙΒ, WB και KESH, ύψους 130 εκ. €. Το έργο δεν έχει λειτουργήσει ποτέ, εξαιτίας τεχνικού 
προβλήµατος στο σύστηµα ψύξης και της άρνησης της ιταλικής κατασκευάστριας εταιρείας Technimont 
να το διορθώσει. Η νέα διοίκηση του εργοστασίου δήλωσε αποφασισµένη να βρει λύση ώστε το 
εργοστάσιο να λειτουργήσει το συντοµότερο δυνατό. Σηµειώνεται ότι το εργοστάσιο είναι 
δυναµικότητας 85-135 MW και µπορεί να λειτουργήσει και µε φυσικό αέριο. 
 
Βελτίωση υδρολογικής κατάστασης 
Οι έντονες βροχοπτώσεις του Απριλίου τ.έ. βελτίωσαν την υδρολογική κατάσταση της χώρας, µε το 
επίπεδο του νερού στην λίµνη Fierza να ανέρχεται, πλέον, στα 276,64 m (µέγιστο τα 296 m), τα 
αποθέµατα στο Koman να ανέρχονται στα 171,33 m (µέγιστο 175 m) και στο Vau I Dejes στα 74,13 m 
(µέγιστο 76 m). 
 
Αύξηση εσόδων από λογαριασµούς ενέργειας, α΄ τρίµηνο 2014 
Σύµφωνα µε στοιχεία της Οµάδας Εργασίας για την Ενέργεια, τα έσοδα από τους λογαριασµούς 
ενέργειας αυξήθηκαν κατά 21-22 εκ. $ σε σχέση µε το ίδιο τρίµηνο του 2013. Παράλληλα, οι απώλειες 
περιορίσθηκαν κατά 4,1 - 4,2%, από 48% σε περίπου 44%. 
 
Συµφωνία για την εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τη Ρουµανία 
Σύµφωνα µε αλβανικά και ρουµανικά δηµοσιεύµατα, η Αλβανία και η Ρουµανία συµφώνησαν σε 
συµβόλαιο εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τη Ρουµανία στην Αλβανία, αξίας 1 δισ. € το έτος. Το 
συµβόλαιο αφορά στην εξαγωγή ενέργειας ισχύος 2,5 TWh το έτος. Οι λεπτοµέρειες του συµβολαίου 
δεν έχουν ακόµη καθορισθεί. 
 
Επίσκεψη Α/Υπουργού Ενέργειας και Βιοµηχανίας στην Ελλάδα (4.4.2014) 
Κατά την επίσηµη επίσκεψή του στην Αθήνα, ο Α/Υπουργός Ενέργειας και Βιοµηχανίας, κ. D. Gjiknuri 
συναντήθηκε µε τον Έλληνα οµόλογό του, κ. Ι. Μανιάτη, µε τον οποίο συζήτησαν για τη συνεργασία 
των δύο χωρών ως προς την υλοποίηση του ΤΑΡ, καθώς και για την ενεργοποίηση της επιτροπής για 
τα διασυνοριακά ύδατα και τη συνεργασία για την έρευνα υδρογονανθράκων στο Ιόνιο.  
 

1.2 Κλάδος κατασκευών 

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 16.05.2014 – Αγωγός ΤΑΡ: Κατασκευή οδών και γεφυρών πρόσβασης  
Στις 9.4.2014 δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ΕΕ η προκήρυξη για το έργο της κατασκευής 
στην Αλβανία των απαιτούµενων για την υλοποίηση του αγωγού ΤΑΡ οδών πρόσβασης και γεφυρών. 
Το συµβόλαιο περιλαµβάνει την αποκατάσταση και βελτίωση υπάρχοντος οδικού δικτύου, καθώς και 
κατασκευή νέου (συµπεριλαµβανοµένων γεφυρών) στις περιοχές της Κορυτσάς, του Μπερατίου και του 
Φιέρι. Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων λήγει την 16.5.2014. Το κείµενο της προκήρυξης βρίσκεται 
στην ιστοσελίδα http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:126975-2014:TEXT:EN:HTML. 
 
Αύξηση ∆είκτη Εµπιστοσύνης στον κατασκευαστικό τοµέα, α΄ τρίµηνο 2014  
Κατά το α΄ τρίµηνο 2014, σύµφωνα µε την Τράπεζα της Αλβανίας, ο δείκτης εµπιστοσύνης στον 
κατασκευαστικό τοµέα αυξήθηκε κατά 13,9 %, σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο. Η βελτίωση 
αφορά και στους 3 παράγοντες του δείκτη. Η αγορά αξιολογεί θετικά τη ζήτηση (+12,8%), την 
παραγωγή (+17,7%) και την απασχόληση (+11,3%). Ο ∆είκτης βρίσκεται 10,1 % χαµηλότερα από τον 
µακροχρόνιο µέσο όρο και 2,2 % κάτω από τον µέσο όρο της περιόδου 2008-2013. 
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Κατασκευαστικές εταιρείες µε υπέρογκες οφειλές προς την CEZ 
Σύµφωνα την Ένωση Κατασκευαστών Τιράνων, περίπου 550 κατασκευαστικές εταιρείες έχουν βρεθεί 
µε υπέρογκα χρέη (µεταξύ 2 και 10 εκ. Λεκ) προς την CEZ για χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία 
οφείλεται στην µη αλλαγή ονόµατος στους λογαριασµούς κατά την µεταβίβαση των ακινήτων.  
 
Πιστοποιητικά γης στην Αυλώνα και το ∆υρράχιο 
Ο Α/ΠΘ κ. E. Rama παρέδωσε δωρεάν πιστοποιητικά γης στην Αυλώνα, σε όσους είχαν χτίσει σπίτια 
χωρίς άδεια. ∆ήλωσε ότι η αντιµετώπιση της πρώτης κατοικίας θα είναι διαφορετική από τις λοιπές 
περιπτώσεις, αλλά ότι οι κυρώσεις θα είναι δριµείς για όσους χτίσουν χωρίς άδεια στο µέλλον.  
 

1.3 Τοµέας τηλεπικοινωνιών 

 
Μείωση τελών τερµατισµού κλήσεων 
Από 1.4.2014, βάσει απόφασης της Αλβανικής Αρχής Ηλεκτρονικών και Ταχυδροµικών Επικοινωνιών 
(AKEP), τα τέλη τερµατισµού κλήσεων που πληρώνουν οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας µεταξύ τους 
µειώθηκαν από 1,44 λεκ σε 1 λεκ. Η µείωση αφορά και τα τέλη τερµατισµού για τα γραπτά µηνύµατα 
(SMS). 
 
Έκθεση 2014 της Κοµισιόν για τις τηλεπικοινωνίες και την κοινωνία της πληροφορίας 
∆ηµοσιεύθηκε πρόσφατα έκθεση που διενεργήθηκε από την Cullen International εκ µέρους της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε τον τοµέα των τηλεπικοινωνιών στις χώρες της διεύρυνσης. 
Περισσότερα στην ιστοσελίδα: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/2014-report-e-
communications-and-information-society-enlargement-countries. 
 

1.4 Τραπεζικός & Ασφαλιστικός Τοµέας 

 
Κέρδη για τις τράπεζες το α΄ δίµηνο του 2014 
Σύµφωνα µε προσωρινά στοιχεία της Ένωσης Αλβανικών Τραπεζών, οι 16 εµπορικές τράπεζες που 
δραστηριοποιούνται στην Αλβανία σηµείωσαν κέρδη 3 δισ. Λεκ (περίπου 21,5 εκ. €) κατά το α΄ δίµηνο 
του 2014. Η απόδοση κεφαλαίου κυµάνθηκε στο 17%, ενώ την ίδια περίοδο πέρυσι ήταν κάτω του 8%. 
 
Μέτρα για την αύξηση της ρευστότητας των τραπεζών 
Σε υλοποίηση των συστάσεων του ∆ΝΤ, το Εποπτικό Συµβούλιο της Τράπεζας της Αλβανίας ενέκρινε 
την άρση του περιορισµού της περιόδου ωρίµανσης των οµολόγων (µέγιστο 1 έτους) κατά τις 
συµφωνίες επαναγοράς οµολόγων. Οι τράπεζες πλέον µπορούν να εµπορεύονται οµόλογα µε την 
Κεντρική Τράπεζα, ανεξαρτήτως περιόδου ωρίµανσης. 
 
Ασφάλιση τραπεζικών καταθέσεων 
Η αρµόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή ενέκρινε στις 15.04.2014 το νοµοσχέδιο για την ασφάλιση 
καταθέσεων, το οποίο περιλαµβάνει, πλέον, σε συµφωνία µε το γενικό πλαίσιο οδηγιών της ΕΕ, και τις 
αποταµιευτικές και πιστωτικές ενώσεις. Η κάλυψη για τα τραπεζικά ιδρύµατα ανέρχεται σε 0,5%, ενώ 
για τις αποταµιευτικές και πιστωτικές ενώσεις 0,9%. Το επίπεδο κάλυψης για τις τράπεζες είναι 2,5 εκ. 
Λεκ (περίπου 17.800 €), ενώ για τις αποταµιευτικές και πιστωτικές ενώσεις 1 εκ. Λεκ (περίπου 7.100 €). 
 
Η αγορά κρατικών χρεωστικών τίτλων κυριαρχείται από οµόλογα δηµοσίου 
Κατά το διάστηµα Ιανουαρίου - Μαρτίου τ.έ., το 84,79% του όγκου των συναλλαγών στην δευτερογενή 
αγορά κρατικών τίτλων αφορούσε σε βραχυπρόθεσµα έντοκα κρατικά οµόλογα, ενώ το υπόλοιπο 
15,21% σε προϊόντα µακροπρόθεσµης απόδοσης. Ως προς τον αριθµό των συναλλαγών, το 94% 
αφορούν σε βραχυπρόθεσµα οµόλογα. Τέλος, η αγορά κυριαρχείται κατά 94,64% από µεµονωµένους 
επενδυτές. 
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Πρόγραµµα της ΕΚΤ για την Τράπεζα της Αλβανίας, του Κοσσόβου και της ΠΓ∆Μ 
Στις 17.04.2014, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) παρουσίασε πρόγραµµα συνεργασίας µε τις 
κεντρικές τράπεζες της Αλβανίας, του Κοσσόβου και της ΠΓ∆Μ, προϋπολογισµού 0,5 εκ. €, στο πλαίσιο 
του IPA. Το πρόγραµµα στοχεύει στην προετοιµασία των τριών τραπεζών για την είσοδό τους στο 
Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών. 
 
Σταθερό το βασικό επιτόκιο από την Τράπεζα της Αλβανίας 
Το Εποπτικό Συµβούλιο της Τράπεζας της Αλβανίας αποφάσισε, στις 30.04.2014, να διατηρήσει 
σταθερό το επιτόκιο των συµφωνιών πώλησης και επαναγοράς (REPO και reverse REPO) στο 2,75%. 
 
Ιστορικό χαµηλό για την απόδοση των 3-µηνων κρατικών οµολόγων 
Στη δηµοπρασία της 29.04.2014 από την Τράπεζα της Αλβανίας, το επιτόκιο για τα κρατικά οµόλογα 
τρίµηνης διάρκειας έπεσε για 1η φορά κάτω από το 3%. Στη δηµοπρασία πωλήθηκαν οµόλογα αξίας 
10,35 δισ. Λεκ 12/µηνης διάρκειας µε απόδοση 3,45% και οµόλογα αξίας 3,23 δισ. Λεκ 3/µηνης 
διάρκειας µε απόδοση 2,94% (σε αντιδιαστολή µε το 3,14% της προηγούµενης δηµοπρασίας). 
 
Νέο προϊόν στην αλβανική ασφαλιστική αγορά 
Η Αλβανική Αρχή Χρηµατοοικονοµικής Εποπτείας (AMF) ενέκρινε την εγγραφή νέων ασφαλιστικών 
εταιρειών, οι οποίες δραστηριοποιούνται, µεταξύ άλλων, και στην εθελοντική ασφάλιση κατά σεισµού, 
που αποτελεί νέο προϊόν για την αλβανική αγορά. 
 

1.5 Τοµέας Υγείας και Περιβάλλοντος 

 
Προβλήµατα και πρόστιµα στην εφαρµογή του νόµου για το ΦΠΑ στα φάρµακα 
Προβλήµατα έχουν προκληθεί στην εφαρµογή του νόµου που από 1.4.2014 επιβάλλει την µη επιβολή 
ΦΠΑ στα φάρµακα και κυρίως όσον αφορά στα φάρµακα που έχουν τιµολογηθεί πριν την άνω 
ηµεροµηνία. Σε ελέγχους σε 150 φαρµακεία στα Τίρανα, µόνο 10 πωλούσαν φάρµακα χωρίς ΦΠΑ. 
 
Αλλαγές στα κριτήρια επιλογής στους διαγωνισµούς των νοσοκοµείων για τα φάρµακα 
Σύµφωνα µε απόφαση του Α/Υπουργού Υγείας, κ. I. Beqaj τροποποιούνται τα κριτήρια επιλογής στους 
διαγωνισµούς των νοσοκοµείων για την προµήθεια φαρµάκων. Συγκεκριµένα, δεν απαιτείται πλέον 
άδεια παραγωγής και πιστοποίηση της εγγραφής των φαρµάκων, γεγονός που έχει προκαλέσει τις 
διαµαρτυρίες των φαρµακευτικών εταιρειών. 
 
Συµφωνία συνεργασίας στον ιατρικό τοµέα ανάµεσα σε Αλβανία και Κατάρ 
Κατά τη διάρκεια επίσηµης επίσκεψης του Α/ΠΘ στο Κατάρ, συνοδευόµενος από τέσσερις υπουργούς, 
δύο βουλευτές και δύο δηµάρχους, υπεγράφη συµφωνία για συνεργασία στον ιατρικό τοµέα. 
 
Συµφωνία περιβαλλοντολογικής προστασίας της λίµνης Σκόνδρας 
Ο Α/Υπ.Μεταφορών και Υποδοµών, κ. Ε. Haxhinasto και ο Γερµανός Πρέσβυς στα Τίρανα, κ. Hoffman 
υπέγραψαν συµφωνία για την χρηµατοδότηση, µέσω της KfW, του περιβαλλοντολογικού προγράµµατος 
προστασίας της λίµνης Σκόνδρας, προϋπολογισµού 20 εκ. €, το οποίο στοχεύει στην βελτίωση του 
δικτύου ύδρευσης και του συστήµατος αγωγών της λίµνης Σκόνδρας. 

 

1.6 Τοµέας Μεταφορών 

 
Πρόγραµµα αδελφοποίησης ανάµεσα στις Αλβανικές, Γαλλικές και Ρουµανικές Υπηρεσίες 
Πολιτικής Αεροπορίας 
Με χρηµατοδότηση 800.000 € από την ΕΕ ξεκίνησε η υλοποίηση του προγράµµατος αδελφοποίησης 
ανάµεσα στις Υπηρεσίες Πολιτικής Αεροπορίας της Αλβανίας, της Γαλλίας και της Ρουµανίας. Το 
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πρόγραµµα είναι διετούς διάρκειας και στοχεύει, µεταξύ άλλων, στον εκσυγχρονισµό του µοντέλου της 
Α/πολιτικής αεροπορίας και στην εναρµόνιση της σχετικής νοµοθεσίας µε τη νοµοθεσία της ΕΕ. 
 
Αλβανική αεροπορική αγορά 
Σύµφωνα µε τον ∆/ντή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, κ. P. Sulaj, το 2013, ο αριθµός των επιβατών 
ανήλθε σε 1.360.000 και το 2014 αναµένεται αύξηση της τάξης του 5-6%. Στην αλβανική αγορά 
δραστηριοποιούνται, προς το παρόν, 12 ευρωπαϊκές εταιρείες, ενώ δύο αλβανικές αεροπορικές 
εταιρείες έχουν υποβάλει αίτηµα για αδειοδότηση, τα οποία βρίσκονται υπό εξέταση.  
 
Μεταφορά αρµοδιοτήτων για τις αστικές συγκοινωνίες 
Η αρµοδιότητα για τις αστικές συγκοινωνίες µεταφέρεται από την κεντρική διοίκηση στην τοπική 
διοίκηση. Συνεπώς, οι ∆ήµοι θα είναι πλέον αρµόδιοι για τη σύναψη συµβάσεων µε εταιρείες για την 
παροχή υπηρεσιών αστικών συγκοινωνιών, οι οποίες θα καθορίζουν και την τιµή του εισιτηρίου. 
 
Αποκατάσταση του λιµανιού της Αυλώνας 
Με ιταλική χρηµατοδότηση, ύψους περίπου 15 εκ. €, αναµένεται να πραγµατοποιηθεί η αποκατάσταση 
του λιµανιού της Αυλώνας. Στο πλαίσιο της συµφωνίας, υπεγράφησαν δύο συµβόλαια, µε τις ιταλικές 
εταιρείες Piacentini Costruzioni και Acquatecno, για τις κατασκευαστικές εργασίες (14,59 εκ. €) και τη 
διαχείριση του έργου αντίστοιχα (669,8 χιλ. €).  
 

1.7 Τοµέας Τροφίµων και Γεωργίας 

 
Κατάσχεση 893 kg τυριού  
Κατά τους ελέγχους της Εθνικής Αρχής Τροφίµων (AKU) σε 674 παραγωγούς τυριών, ανιχνεύτηκε 
άµυλο σε 893 kg τυριού. Οι µεγαλύτερες ποσότητες που κατασχέθηκαν ήταν σε Τίρανα, Κούκες, 
Ντίµπρα και Αυλώνα. Τα τυροκοµεία στο Μπεράτι, το Αργυρόκαστρο, στην Σκόνδρα, στο ∆υρράχιο, 
Φιέρι και Ελµπασάν τηρούσαν τα κριτήρια. Κατά τους ελέγχους στην κεντρική αγορά τροφίµων 
«Dinamo» 486 kg τυριού και 300 kg ricotta µε άµυλο κατασχέθηκαν. 
 
Συνεργασία Γαλλίας – Αλβανίας στην Έκθεση Τροφίµων και Γεωργίας 
Για 1η φορά, οργανώθηκε από το Γαλλο-Αλβανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο και το 
Α/Υπ. Γεωργίας, µε την υποστήριξη της Γαλλικής Πρεσβείας στα Τίρανα, Έκθεση Τροφίµων και 
Γεωργίας, στο ξενοδοχείο Sheraton Τιράνων από 25-26.04.2014, µε τη συµµετοχή 45 επιχειρήσεων 
από τη Γαλλία, την Αλβανία, την Κροατία, το Κόσσοβο, το Μαυροβούνιο και την ΠΓ∆Μ.  
 
Μνηµόνιο συνεργασίας Αλβανίας – Τουρκίας στον αγροτικό τοµέα 
Το Αλβανικό Συµβούλιο Αγροτικών Επιχειρήσεων (KASH) και το Χρηµατιστήριο Εµπορευµάτων 
Σµύρνης υπέγραψαν στις 6.4.2014 Μνηµόνιο Συνεργασίας στο Γεωργικό Τοµέα, το οποίο 
περιλαµβάνει, εκτός άλλων, την υποστήριξη τουρκικών επιχειρήσεων για τη λειτουργία χρηµατιστηρίου 
εµπορευµάτων για τα αλβανικά γεωργικά προϊόντα. 
 
Συνάντηση Α/Υπουργού Γεωργίας µε Επίτροπο της ΕΕ για την Γεωργία 
Ο Α/Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και ∆ιαχείρισης Υδάτων, κ.  Ε. Panariti συναντήθηκε 
στις Βρυξέλλες στις 7.4.2014 µε τον Επίτροπο της ΕΕ για τη Γεωργία, κ. D. Ciolos, µε τον οποίο 
συζήτησαν, µεταξύ άλλων, τη δυνατότητα αύξησης των κοινοτικών κονδυλίων για την ενίσχυση της 
α/γεωργίας, στο πλαίσιο του προγράµµατος IPARD-like.  
 

1.8 Τουριστικός τοµέας 

 
Οµάδα εργασίας για τη διαχείριση της τουριστικής περιόδου 
Συστήθηκε οµάδα εργασίας, από όλους τους συναρµόδιους φορείς, η οποία είναι υπεύθυνη για την 
εφαρµογή των απαραίτητων µέτρων για την εξασφάλιση της ασφάλειας και της ποιότητας στην παροχή 
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τουριστικών υπηρεσιών. Τα µέτρα περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τον καθαρισµό των χώρων, τη 
συντήρηση του εθνικού οδικού δικτύου, την οδική ασφάλεια, την παροχή νερού και την εξασφάλιση 
συνθηκών υγιεινής στις παράκτιες περιοχές. Έχει εκδοθεί, ακόµη, απόφαση του Υπ. Συµβουλίου 
σχετικά µε τους όρους ενοικίασης παραλιών από ιδιώτες. Κατά την τουριστική περίοδο, πρόκειται να 
λειτουργήσουν πιλοτικά 5 πύργοι παρατήρησης στις παραλίες καθώς και σηµεία παροχής 
πληροφοριών στο ∆υρράχιο και στο Ρίνας. 
 
Εκµετάλλευση αιγιαλού 
Βάσει πρόσφατης απόφασης του Α/Υπουργείου Αστικής Ανάπτυξης και Τουρισµού, η εκµετάλλευση 
του αιγιαλού από δηµόσιες και ιδιωτικές οντότητες θα τηρεί την αναλογία 20/80, προκειµένου να 
υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στη θάλασσα.  
 
Συνεργασία Αλβανίας – Αζερµπαϊτζάν στον τοµέα του τουρισµού 
Κατά τη διήµερη επίσηµη επίσκεψη της Α/Υπουργού Αστικής Ανάπτυξης και Τουρισµού, κας E. 
Gjermeni στο Μπακού, συναντήθηκε µε τον Αζέρο οµόλογό της (03.04.2014), µε τον οποίο 
συµφώνησαν στην επεξεργασία µνηµονίου συνεργασίας στον τουριστικό τοµέα, διετούς διάρκειας. Το 
µνηµόνιο θα εστιάσει στην οργάνωση κοινών δραστηριοτήτων, στην παροχή τεχνικής βοήθειας, στη 
συνεργασία ανάµεσα στα πανεπιστήµια για την παραγωγή εµπειρογνωµόνων στον τουριστικό τοµέα, 
στην οργάνωση B2B συναντήσεων ανάµεσα στους τουριστικούς πράκτορες των δύο χωρών και στην 
ανταλλαγή πληροφοριών. 
 
Τουριστική συµφωνία Αλβανίας – Μαυροβουνίου 
Στις 25.04.2014, υπεγράφη ανάµεσα στην Α/Υπουργό Αστικής Ανάπτυξης και Τουρισµού, κ. E. 
Gjermeni και τον Μαυροβούνιο Υπουργό Βιώσιµης Ανάπτυξης και Τουρισµού, κ. B. Gvozdenovic 
συµφωνία συνεργασίας στον τουριστικό τοµέα. Η συµφωνία στοχεύει στη διευκόλυνση των 
διασυνοριακών διατυπώσεων για τον οργανωµένο τουρισµό, στην προώθηση της συνεργασίας και την 
ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας. 
 

1.9 Άλλες ειδήσεις επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος 

 
Στρογγυλή Τράπεζα για τις Ελληνικές Επενδύσεις στην Αλβανία (11.04.2014) 
Με αφορµή την πρωτοβουλία του Α/Πρωθυπουργού να συστήσει άτυπη Κοινοβουλευτική Επιτροπή για 
τις Ελληνικές Επενδύσεις στην Αλβανία, η Ελληνική Πρεσβεία στα Τίρανα και το Γραφείο Οικονοµικών 
και Εµπορικών Υποθέσεων, σε συνεργασία µε την Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων στην Αλβανία 
(ΕΕΕΑ) διοργάνωσαν, την Παρασκευή 11.4.2014, Στρογγυλή Τράπεζα για τις Ελληνικές Επενδύσεις 
στην Αλβανία, µε την παρουσία του Α/Πρωθυπουργού κ. Edi Rama. Πέραν του A/Πρωθυπουργού, 
συµµετείχε ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδοµών, κ. Edmond Haxhinasto, ο Υπουργός Οικονοµικής 
Ανάπτυξης, Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας, κ. Arben Ahmetaj, ο Υπουργός Ενέργειας και 
Βιοµηχανίας, κ. Damian Gjiknuri, η άτυπη 8-µελής «Κοινοβουλευτική Οµάδα για τις Ελληνικές 
Επενδύσεις» και η Γεν. ∆/ντρια Φορολογίας κα Briseida Shehaj. Από ελληνικής πλευράς, συµµετείχαν η 
βουλευτής κα ∆ιονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, ο Γεν. Γραµµατέας Τουρισµού, κ. Αναστάσιος 
Λιάσκος, η εκπρόσωπος του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου Ελλάδος, κα Χριστίνα Τετράδη, καθώς και 
άνω των 80 εκπροσώπων επιχειρήσεων από α) την Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων Αλβανίας, β) 
άλλες επιχειρήσεις ελληνικών και οµογενειακών συµφερόντων στην Αλβανία και γ) ελληνικές 
επιχειρήσεις που προτίθενται να προβούν σε επενδύσεις στην Αλβανία.  
Σκοπός της εκδήλωσης ήταν αφ’ ενός η υποστήριξη των επιχειρήσεων ελληνικών συµφερόντων στην 
Αλβανία, επισηµαίνοντας τις δυσκολίες τους και αναζητώντας τους κατάλληλους τρόπους διευθέτησής 
τους, αφ’ ετέρου η ενίσχυση των προσπαθειών της αλβανικής κυβέρνησης για τη βελτίωση του 
επιχειρηµατικού κλίµατος, µε σκοπό την προσέλκυση νέων επενδύσεων. 
Ο Α/ΠΘ αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στη δέσµευση της κυβέρνησης για εξόφληση των οφειλών της προς 
τις επιχειρήσεις, στα µέτρα για την αυτόµατη επιστροφή του ΦΠΑ εντός 60 ηµερών, στη λειτουργία του 
Εθνικού Οικονοµικού Συµβουλίου για την χάραξη της εθνικής στρατηγικής, στον συνεχή αγώνα της 
κυβέρνησης ενάντια στην παραοικονοµία, στα µέτρα για την πάταξη της διαφθοράς και της 
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κακοδιαχείρισης, στο νέο νόµο για τις νοµιµοποιήσεις αυθαιρέτων και στο πακέτο ενίσχυσης της 
βιοµηχανίας φασόν. Παραδέχθηκε την προβληµατική λειτουργία του δικαστικού συστήµατος και την 
ανάγκη αναβάθµισης των υπηρεσιών των τελωνείων και των φορολογικών αρχών, αλλά σηµείωσε ότι 
τα έως τώρα αποτελέσµατα των µέτρων της κυβέρνησης είναι ενθαρρυντικά. Ανακοίνωσε, τέλος, την 
ίδρυση Γραφείου του Εθνικού Οικονοµικού Συµβουλίου, το οποίο θα είναι ανοικτό καθηµερινά, 
προκειµένου να δέχεται τις επιχειρήσεις. 
 
Μεγαλύτεροι ξένοι επενδυτές στην Αλβανία, 2012 
Η Τράπεζα της Αλβανίας δηµοσίευσε τα στοιχεία για το απόθεµα (stock) Άµεσων Ξένων Επενδύσεων 
(ΑΞΕ) για το 2012 και επικαιροποιηµένα στοιχεία για το 2011. Μεταξύ των χωρών που έχουν επενδύσει 
στην Αλβανία έως και το 2012, πρώτος κατατάσσεται ο Καναδάς (706 εκ. €), ακολουθούµενος από την 
Ελβετία (507 εκ. €) και την Αυστρία (498 εκ. €). Οι Ιταλικές επενδύσεις διατήρησαν σταθερή αύξηση 
φθάνοντας τα 434 εκ. €, ενώ οι ελληνικές επενδύσεις, µετά το µέγιστο των 601 εκ. € το 2010, έχουν 
µειωθεί στα 451 εκ. €, κατατάσσοντας την Ελλάδα στην 4η θέση µεταξύ των ξένων επενδυτών.    
 
1η Έκθεση Οµορφιάς BEΑUTY BALKAN 2014 (Τίρανα, 12-13 Απριλίου 2014) 
Πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία η 1η ∆ιεθνής Έκθεση Οµορφιάς BEAUTY BALKAN 2014,  στις 12 και 13 
Απριλίου τ.έ., στο Ξενοδοχείο Sheraton στα Τίρανα, µε πολλές παράλληλες εκδηλώσεις, όπως η 1η 
Βαλκανική Ολυµπιάδα Κοµµωτικής. Περαιτέρω πληροφορίες στο ενηµερωτικό δελτίο της 
διοργανώτριας εταιρείας www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=39974. 
 
Παρουσίαση του νέου πακέτου για τον τοµέα ένδυσης και υπόδησης (εταιρείες façon) 
Στις 21.04.2014 παρουσίασε ο Α/ΠΘ, κ. Rama το νέο πακέτο υποστήριξης του τοµέα ένδυσης και 
υπόδησης, το οποίο περιλαµβάνει περίπου 46 µέτρα για την ενίσχυση του τοµέα, µεταξύ των οποίων η 
ενοικίαση µε 1€ κρατικών εγκαταστάσεων, ταµείο απασχόλησης ύψους 5 εκ. $ και διευκόλυνση για την 
απόκτηση του πιστοποιητικού προέλευσης. 
 
Αύξηση του κόστους διαφήµισης από το 2015 
Από 01.01.2015 αναµένεται αύξηση των τιµών για τα µέσα ενηµέρωσης, καθώς η κυβέρνηση σχεδιάζει 
να συµπεριλάβει τις τηλεοπτικές και έντυπες διαφηµίσεις στο καθεστώς ΦΠΑ (20%).  
 
86% των γερµανικών εταιρειών θα επένδυαν ξανά στην Αλβανία 
Σύµφωνα µε έρευνα που διεξήχθη από την Ένωση Γερµανικών Εµποροβιοµηχανικών Επιµελητηρίων 
και Γερµανικά Επιµελητήρια του εξωτερικού, στην οποία συµµετείχαν 39 εταιρείες από την Αλβανία, 
υπάρχει συγκρατηµένη αισιοδοξία για βελτίωση της κατάστασης των επιχειρήσεων σε σχέση µε τον 
προηγούµενο χρόνο. 86% των γερµανικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Αλβανία, θα 
επένδυαν ξανά στην χώρα. Η εκτίµηση της τρέχουσας οικονοµικής κατάστασης δεν διαφέρει αισθητά 
από αυτήν του προηγούµενου έτους, αλλά η πλειοψηφία πιστεύει ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί, µε το 
23% αυτής να πιστεύει ότι αυτό θα πραγµατοποιηθεί εντός του 2014. 
 
Αποπληρωµή χρεών κυβέρνησης 
Σύµφωνα µε δηλώσεις του Α/Υπ. Οικονοµικών, κ. Cani, η κυβέρνηση έχει ήδη αποπληρώσει 
ληξιπρόθεσµες οφειλές της προς επιχειρήσεις ύψους 200 εκ. $, από το σύνολο των 350 εκ. $ που 
σχεδιάζονται να πληρωθούν το 2014. 
 

2. Η αλβανική οικονοµία 

Ετήσια Έκθεση της Τράπεζας της Αλβανίας 
Στις 23.04.2014, παρουσίασε ο Κυβερνήτης της Τράπεζας της Αλβανίας, κ. A. Fullani στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονοµίας και Οικονοµικών την ετήσια έκθεση για την Α/Οικονοµία. 
Σύµφωνα µε την έκθεση, τα προβλήµατα της οικονοµίας δεν δύναται να επιλυθούν µέσω της 
νοµισµατικής πολιτικής και απαιτούνται µέτρα που θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα των 
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παραγωγικών τοµέων της οικονοµίας, θα βελτιώσουν το επιχειρηµατικό κλίµα και θα ενθαρρύνουν τις 
επενδύσεις. 
 
69η η Αλβανία ως προς τον ∆είκτη ∆ιευκόλυνσης Εµπορίου 
Σύµφωνα µε έκθεση του World Economic Forum, η Αλβανία κατατάσσεται 69η, ανάµεσα σε 138 χώρες, 
ως προς τον ∆είκτη ∆ιευκόλυνσης Εµπορίου, µε γενική βαθµολογία 4/7. Οι τρεις  πιο προβληµατικοί 
παράγοντες ως προς τις εξαγωγές κρίνονται ο εντοπισµός πιθανών αγορών, η πρόσβαση σε 
χρηµατοδότηση και τα τεχνικά πρότυπα στο εξωτερικό. Στις εισαγωγές, οι πλέον προβληµατικοί 
παράγοντες είναι η διαφθορά στα τελωνεία, οι δασµοί και οι επαχθείς διαδικασίες εισαγωγής. 
 
Έκθεση IPPM για τα δηµόσια οικονοµικά, Μάρτιος 2014 
Μέτρα πρέπει να ληφθούν για την συλλογή φόρων και κυρίως για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, 
καθώς τα έσοδα που προκύπτουν από αυτόν είναι 2 δισ. Λεκ χαµηλότερα από το προϋπολογισµένο 
ποσό. Τα δηµόσια έσοδα τον Μάρτιο τ.έ. έφθασαν τα 29,7 δισ. Λεκ, καταγράφοντας αύξηση 14,39% σε 
σχέση µε τον Μάρτιο 2013. Οι συνολικές δαπάνες, από την άλλη πλευρά, αυξήθηκαν κατά 9,64% σε 
σχέση µε τον Μάρτιο 2013. Οι δηµόσιες επενδύσεις ανήλθαν σε 7,71 δισ. Λεκ, για τον µήνα Μάρτιο τ.έ., 
παρουσιάζοντας αύξηση 53,52 % σε σχέση µε τον ίδιο µήνα του προηγούµενου έτους. 
 
2,1% ρυθµό ανάπτυξης για το 2014 προβλέπει το ∆ΝΤ 
Σύµφωνα µε πρόσφατη έκθεση του ∆ΝΤ, το 2014, ο ρυθµός ανάπτυξης της Α/Οικονοµίας θα ανέλθει 
στο 2,1%, ενώ για το 2015, οι εκτιµήσεις είναι ακόµη πιο αισιόδοξες, µε τον ρυθµό ανάπτυξης να 
ανέρχεται σε 3,3%.  
 
Βελτίωση κατάταξης Α/Οικονοµίας από την Standard & Poor’s 
Η Standard & Poor’s προχώρησε σε αναβάθµιση της αξιολόγησης της οικονοµικής κατάστασης της 
Αλβανίας, από «αρνητική» σε «βιώσιµη», ως αποτέλεσµα του κυβερνητικού προγράµµατος και της 
συνεργασίας µε το ∆ΝΤ. 
 
Αναβάθµιση της Αλβανίας ως προς τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων 
Η διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων θα διενεργείται πλέον από τις αλβανικές αρχές (decentralized 
management) και όχι από την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στα Τίρανα (centralized management). Το νέο 
σύστηµα θα ξεκινήσει να εφαρµόζεται κατά την υλοποίηση 12 εγκεκριµένων προγραµµάτων στο 
πλαίσιο του IPA. 
 
Αύξηση 0,44% της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας της Α/Οικονοµίας το 2013 
Σύµφωνα µε προσωρινά στοιχεία της INSTAT, η ακαθάριστη προστιθέµενη αξία της α/οικονοµίας 
αυξήθηκε µόνο κατά 0,44% το 2013, η µικρότερη αύξηση από την έναρξη της κρίσης. 
 
Αύξηση εσόδων από τα τελωνεία, α΄ τρίµηνο 2014 
Τα έσοδα των τελωνείων, τον Μάρτιο 2014, ανήλθαν σε 12,2 δισ. Λεκ, ήτοι στο 103,3% του 
προϋπολογισµού (387 εκ. Λεκ περισσότερα). Σε σχέση µε τον Μάρτιο 2013, τα έσοδα κατέγραψαν 
αύξηση 22,6%. Για το α΄ τρίµηνο 2014, τα τελωνεία έχουν συλλέξει 3.483 δισ. Λεκ ή 12,4% 
περισσότερα από το α΄ τρίµηνο του 2013.  
 
Συνέχιση της βελτίωσης του ∆είκτη Οικονοµικού Κλίµατος, α΄ τρίµηνο 2014 
Σύµφωνα µε στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας, ο ∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος ανήλθε σε 89,6 το 
α΄ τρίµηνο 2014, καταγράφοντας αύξηση 13,4 µονάδες σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο. Ο ∆είκτης 
βελτιώθηκε χάρις στην αυξηµένη εµπιστοσύνη σε όλους τους τοµείς της Α/Οικονοµίας, εξαιρουµένης της 
εµπιστοσύνης των καταναλωτών, η οποία σηµείωσε ελαφρά πτώση 0,3%. Παρόλα αυτά ο ∆είκτης 
βρίσκεται σηµαντικά χαµηλότερα από τον ιστορικό µέσο όρο (100). 
 
∆είκτης Τιµών Καταναλωτή, Μάρτιος 2014 
Σύµφωνα µε την INSTAT, ο ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή τον Μάρτιο 2014 παρουσίασε ετήσια µεταβολή 
2,2%. Σε σχέση µε τον Μάρτιο 2013, την µεγαλύτερη αύξηση κατέγραψαν οι οµάδες «Αγαθά και 
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διάφορες υπηρεσίες» (11%), «Αλκοολούχα ποτά και καπνός» (6,8%), «Τρόφιµα και µη αλκοολούχα 
ποτά» (2,8%) και «Ξενοδοχεία, Καφετέριες και Εστιατόρια» (2,7%). Μείωση κατέγραψαν οι οµάδες 
«Ένδυση και Υπόδηση» (3,2%), «Επικοινωνίες» (2,8%) και «Υγεία» (1,4%). Ο ∆είκτης Τιµών 
Καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,5% σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα. 
 
Εξωτερικό εµπόριο, Μάρτιος 2014 
Οι εξαγωγές, τον Μάρτιο τ.έ., ανήλθαν σε 21 δισ. Λεκ (150 εκ. €), σηµειώνοντας αύξηση 10,3% σε 
σχέση µε τον Μάρτιο 2013 και 4,9% σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα. Η µεγαλύτερη ετήσια αύξηση 
καταγράφηκε στις οµάδες «Ξύλο και προϊόντα χάρτου» (74,5%), «Χηµικά και πλαστικά προϊόντα» 
(48,9%) και «Ένδυση και Υπόδηση» (41,3%). Την µεγαλύτερη ετήσια µείωση κατέγραψε η οµάδα 
«∆έρµατα και προϊόντα αυτών» κατά 15%. Οι εισαγωγές, τον Μάρτιο τ.έ., ανήλθαν σε 42 δισ. Λεκ (300 
εκ. €), σηµειώνοντας αύξηση 10,7% σε σχέση µε τον Μάρτιο 2013 και 8% σε σχέση µε τον 
προηγούµενο µήνα. Η µεγαλύτερη ετήσια αύξηση καταγράφηκε στις οµάδες «Ένδυση και Υπόδηση» 
(26,2%), «Ξύλο και προϊόντα χάρτου» (21%) και «Υλικά κατασκευής και µέταλλα» (18,2%). Την 
µεγαλύτερη ετήσια µείωση κατέγραψε η οµάδα «Χηµικά και πλαστικά προϊόντα» κατά 2,7%. Το 
εµπορικό έλλειµµα για τον Μάρτιο 2014 ανήλθε σε 21 δισ. Λεκ (150 εκ. €), σηµειώνοντας αύξηση 11,2% 
σε σχέση µε τον Μάρτιο 2013 και 11,4% σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα. Το εµπόριο µε τις χώρες 
της ΕΕ καταλαµβάνει το 68,1% του εξωτερικού εµπορίου, µε κύριους εµπορικούς εταίρους την Ιταλία 
(36,8%), την Ελλάδα (8,4%), την Κίνα (5,6%) και την Τουρκία (5%). 
 

3. Ευρωπαϊκή προοπτική 
 
Επίσκεψη Α/ΠΘ στο Βερολίνο (01.04.2014) 
Κατά την επίσκεψή του στο Βερολίνο, ο Α/ΠΘ κ. Rama συναντήθηκε µε την Γερµανίδα Καγκελάριο κα 
Merkel, η οποία δήλωσε, ως προς το καθεστώς υποψήφιας προς ένταξης χώρας στην ΕΕ, ότι είναι 
βέβαιο ότι θα χορηγηθεί στην Αλβανία και το ζήτηµα έγκειται αποκλειστικά στην χρονική στιγµή κατά 
την οποία θα χορηγηθεί. Συµπλήρωσε ότι η εν λόγω απόφαση θα εξαρτηθεί από την έκθεση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναµένεται να παρουσιασθεί τον Ιούνιο τ.έ. 
 
Συνάντηση Α/ΠΘ κ. Rama µε Επίτροπο κ. Fule (02.04.2014) 
Κατά την επίσκεψή του στις Βρυξέλλες, ο Α/ΠΘ κ. Rama συναντήθηκε µε τον Επίτροπο για τη 
∆ιεύρυνση, κ. Fule, ο οποίος δήλωσε την πεποίθησή του ότι η Αλβανία έχει τη δυνατότητα να 
αντιµετωπίσει τις προκλήσεις για την ευρωπαϊκή της ολοκλήρωση. Ενθάρρυνε τη συνέχιση των 
µεταρρυθµίσεων, κυρίως ως προς το κράτος δικαίου, καλωσόρισε τον δηµιουργικό διάλογο µε την 
αντιπολίτευση και τόνισε τη σηµασία του «Υψηλού Επιπέδου ∆ιαλόγου για τις Προτεραιότητες – 
κλειδιά». Η επόµενη συνάντηση προγραµµατίσθηκε για τις αρχές Ιουνίου τ.έ. 
 
Επίσκεψη Α/Υπουργού Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης στην Ελλάδα (08.04.2014) 
Η Α/Υπουργός Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, κα Klajda Gjosha πραγµατοποίησε επίσκεψη στην Αθήνα, 
όπου συναντήθηκε µε τον Α΄ Αντιπρόεδρο της Βουλής και Πρόεδρο της Επιτροπής Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων, κ. Ι. Τραγάκη, καθώς και µε τον Υφυπουργό Εξωτερικών. κ. ∆. Κούρκουλα. Κύριο θέµα των 
συζητήσεων ήταν η διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της Αλβανίας και των άλλων χωρών των 
∆υτικών Βαλκανίων. 
 
Υποστήριξη Αυστρίας για τη λήψη από την Αλβανία του καθεστώτος της υποψήφιας προς 
ένταξη χώρας στην ΕΕ 
Κατά την επίσκεψη της Α/Υπουργού Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, κας K. Gjosha στη Βιέννη 
συναντήθηκε µε τον Γεν. Γραµµατέα του Αυστριακού ΥΠΕΞ, κ. M. Linhart, ο οποίος επανέλαβε την 
υποστήριξη της χώρας του για τη λήψη από την Αλβανία του καθεστώτος της υποψήφιας προς ένταξη 
χώρας στην ΕΕ. 
 
 



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

Γραφείο ΟΕΥ  Πρεσβείας Τιράνων 
Ενηµερωτικό ∆ελτίο Απριλίου 2014  Σελίδα 10 από 11 

 

Υποστήριξη Κροατίας για τη λήψη από την Αλβανία του καθεστώτος της υποψήφιας προς 
ένταξη χώρας στην ΕΕ τον προσεχή Ιούνιο 
Ο Πρόεδρος της Βουλής της Κροατίας, κ. J. Leko κατά τη διήµερη επίσκεψή του στα Τίρανα, 
συναντήθηκε µε τον Α/οµόλογό του, κ. Meta, τον Α/Πτ∆, κ. Nishani, τον Α/ΠΘ, κ. Rama και τον αρχηγό 
της αντιπολίτευσης κ. Basha και δήλωσε ότι η χώρα του υποστηρίζει τη λήψη από την Αλβανία του 
καθεστώτος της υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην ΕΕ τον Ιούνιο 2014.    
 

4. ∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις 
 
Επίσκεψη Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων στην Αλβανία (27-29.04) 
Κατά την επίσκεψή του στα Τίρανα, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Ε. Μεϊµαράκης 
συναντήθηκε µε τον Α/οµόλογό του, κ. I. Meta, καθώς και µε τον Α/Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, κ. B. 
Nishani, τον Α/ΠΘ, κ. Ε. Rama, τον αρχηγό της αντιπολίτευσης κ. L. Basha, τον Αρχιεπίσκοπο Τιράνων, 
∆υρραχίου και πάσης Αλβανίας κ. Αναστάσιο, καθώς και µε οµογενείς µέλη της κυβέρνησης και 
στελέχη κοµµάτων της ελληνικής µειονότητας. Κύρια θέµατα συζήτησης αποτέλεσαν η εµβάθυνση των 
διµερών µας σχέσεων και η ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας. 
 
Μνηµόνιο Οικονοµικής Συνεργασίας µεταξύ Αλβανίας και Σλοβακίας 
Κατά την επίσκεψη του Α/Υπουργού Οικονοµικής Ανάπτυξης, Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας, κ. A. 
Ahmetaj στη Σλοβακία (3.4.2014), υπεγράφη Μνηµόνιο Οικονοµικής Συνεργασίας ανάµεσα στις δύο 
χώρες. 
 
Επίσκεψη Προέδρου της Αλβανικής Βουλής στο Κόσσοβο (4.4.2014) 
Ο Πρόεδρος της Αλβανικής Βουλής, κ. I. Meta πραγµατοποίησε επίσηµη επίσκεψη στο Κόσσοβο, 
κατόπιν προσκλήσεως του οµολόγου του, κ. J. Krasniqi, µε τον οποίο συζητήσανε την ευρωπαϊκή 
προοπτική των δύο χωρών και την εµβάθυνση των διµερών σχέσεων. 
 
Συµφωνία Αλβανίας – Κατάρ για την απασχόληση  
Κατά τη διάρκεια της επίσηµης επίσκεψης του Α/ΠΘ στο Κατάρ (12-13.04.2014), συνοδευόµενος από 
τέσσερις υπουργούς, δύο βουλευτές και δύο δηµάρχους, υπεγράφη συµφωνία που ρυθµίζει την 
απασχόληση των Αλβανών πολιτών στο Κατάρ. 
 
Σύσταση Αλβανο-Τουρκικού Υψηλού Επιπέδου Συµβουλίου Συνεργασίας 
Κατά τη διήµερη επίσκεψη του Α/ΥΠΕΞ κ. Bushati στην Τουρκία (17-19.04.2014) και τη συνάντησή του 
µε τον Τούρκο οµόλογό του κ. Davutoglu και τον Τ/ΠΘ κ. Erdogan, συµφωνήθηκε η σύσταση υψηλού 
επιπέδου Συµβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας. Υπεγράφη, ακόµη, Μνηµόνιο Συνεργασίας ανάµεσα 
στα δύο ΥΠΕΞ για τη συνεργασία ως προς τις τεχνολογίες πληροφοριών. 
 
Επίσκεψη Τούρκου Αντιπροέδρου Κυβερνήσεως στην Αλβανία (19.04.2014) 
Ο Τούρκος Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Emrullah Isler πραγµατοποίησε επίσηµη επίσκεψη στην 
Αλβανία, όπου συναντήθηκε µε τον Α/ΠΘ, κ. E. Rama και τον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Meta. Συζητήθηκε 
η ενδυνάµωση των διµερών σχέσεων, καθώς και η υποστήριξη της Τουρκικής κυβέρνησης για την 
υλοποίηση έργων υποδοµής και έργων που αφορούν  στη διατήρηση της πολιτισµικής κληρονοµιάς. 
 

5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος 
 
69η η Αλβανία ως προς τον ∆είκτη Παγκόσµιας Ειρήνης 
Σύµφωνα µε τον ∆είκτη Παγκόσµιας Ειρήνης που δηµοσιεύει το Institute for Economics and Peace, η 
Αλβανία κατατάσσεται 69η ανάµεσα σε 162 χώρες. Ο δείκτης µετράει την ασφάλεια στην κοινωνία, το 
εύρος των συγκρούσεων (εγχώριων και διεθνών) και τον βαθµό στρατιωτικοποίησης. Η Ελλάδα 
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κατατάσσεται στην 68η θέση, η Βοσνία και Ερζεγοβίνη στην 71η, το Κόσσοβο στην 72η, το 
Μαυροβούνιο στην 79η, η Σερβία στην 62η και η Τουρκία 134η. 
 
Η συνταξιοδοτική µεταρρύθµιση θα εγκριθεί εντός του 2014  
Το νέο συνταξιοδοτικό σύστηµα θα περιλαµβάνει αυξηµένα όρια συνταξιοδότησης τόσο για τις γυναίκες 
όσο και για τους άντρες. Συγκεκριµένα, για τις γυναίκες το όριο θα αυξηθεί κατά 3 χρόνια φθάνοντας 
στα 63 έτη και στους άντρες κατά 2 χρόνια φθάνοντας στα 67 έτη. Το σχέδιο αναµένεται να τεθεί σε 
ισχύ από 1.1.2015, αλλά η προσαρµογή στα νέα συνταξιοδοτικά όρια θα γίνει σταδιακά, έτσι ώστε 
κάθε χρόνο το όριο να αυξάνεται κατά 1-2 µήνες ανάλογα την κατηγορία.  
 
 
 
Η Προϊσταµένη 
 
 
Παγώνα Λάρδα 
Σύµβουλος ΟΕΥ Α΄ 


