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1.Επιχειρηµατική δραστηριότητα 
 

1.1 Ενέργεια και Ορυκτά 

 
Φιλικός διακανονισµός µεταξύ Αλβανικής Κυβέρνησης και τσέχικου οµίλου CEZ 
Στις 23.06.2014, υπεγράφη φιλικός διακανονισµός ανάµεσα στην Α/Κυβέρνηση και τον τσέχικο όµιλο 
CEZ για το ζήτηµα που είχε προκύψει ανάµεσα στις δύο πλευρές σχετικά µε την ανάκληση, από την 
προηγούµενη Α/Κυβέρνηση, της άδειας της CEZ Shpërndarje SH.A. για διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας 
στην Αλβανία. Η συµφωνία περιλαµβάνει την άµεση µεταβίβαση στο Αλβανικό ∆ηµόσιο του µεριδίου 
της CEZ (76%) στην εταιρεία διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να γίνει 100% κρατική. Η νέα 
εταιρεία διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας θα αναλάβει την πληρωµή στην CEZ, σε δόσεις, από τον 
Σεπτέµβριο 2014 έως το τέλος του 2018, του ποσού των 95 εκ. €, το οποίο αναλύεται σε 87,1 εκ. € συν 
τόκοι 7,9 εκ. €. Ακόµη, περιλαµβάνονται όροι για τη λήξη της διαδικασίας διαιτησίας στην οποία είχε 
προσφύγει η CEZ και την παραίτηση από κάθε αξίωση επιπλέον αποζηµίωσης. Ο διακανονισµός θα 
τεθεί σε ισχύ µε την ολοκλήρωση των κάτωθι διαδικασιών. Από αλβανικής πλευράς, απαιτείται η 
έκδοση εγγυητικής επιστολής τραπέζης για την πληρωµή του ποσού προς την CEZ και η έγκριση της 
συµφωνίας από το Υπουργικό Συµβούλιο και το Α/Κοινοβούλιο, ενώ από την πλευρά της CEZ, 
απαιτείται η έγκριση από τα διοικητικά όργανά της. 
 
Πρόοδος επενδύσεων από τη νορβηγική Statkraft στον ποταµό Devoll 
Σε περισσότερα από 550 εκ. € ανέρχονται οι επενδύσεις της νορβηγικής Statkraft στον ποταµό Devoll, 
που αφορούν τρία υδροηλεκτρικά εργοστάσια, στις περιοχές των Banja, Kokel και Moglice. Το 
υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στην Banja αναµένεται να αρχίσει να παράγει ενέργεια το 2016. Τρία 
φράγµατα θα κατασκευαστούν στον ποταµό Devoll, µε αυτό στην περιοχή Moglice να συγκαταλέγεται 
στα µεγαλύτερα στον κόσµο. Όταν ολοκληρωθούν τα τρία εργοστάσια, η ενέργεια που θα παράγεται 
εκτιµάται σε 800 GWh ετησίως. 
 
Σταδιακή απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, το νέο νοµοσχέδιο για τον ενεργειακό τοµέα προβλέπει ότι από 1η 
Ιανουαρίου 2015, οι επιχειρήσεις που είναι συνδεδεµένες στο δίκτυο µέσης τάσης θα είναι ελεύθερες 
να επιλέγουν τον προµηθευτή τους και να αγοράζουν ηλεκτρική ενέργεια σε τιµές διαφορετικές από 
αυτές που θέτει η εταιρεία διανοµής. Θα συνεχίσουν όµως να πληρώνουν κάποιο τίµηµα για την χρήση 
του δικτύου διανοµής. 
 
Μη δυνατότητα συµµετοχής σε δηµόσιους διαγωνισµούς σε περίπτωση χρεών για την ηλεκτρική 
ενέργεια 
Το Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε, στις 11.06.2014, την πρόταση του Α/Υπουργείου Ενέργειας και 
Βιοµηχανίας να τεθεί ως προϋπόθεση στις εταιρείες για την συµµετοχή σε δηµόσιους διαγωνισµούς η 
µη ύπαρξη ανεξόφλητων λογαριασµών ηλεκτρικής ενέργειας. Οµοίως, η ως άνω προϋπόθεση θα ισχύει 
και για τις εταιρείες που αιτούνται άδεια εξόρυξης. Η µη ύπαρξη βεβαίωσης για εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων προς την εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας θα αποτελεί λόγο αποκλεισµού, εκτός 
των περιπτώσεων όπου η οφειλή έχει αµφισβητηθεί στα δικαστήρια και αυτό πιστοποιείται από τον 
πάροχο. Ο πάροχος υποχρεούται να εκδίδει τη ζητούµενη βεβαίωση εντός 5 ηµερών από την αίτηση. 
 

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 
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Επισκόπηση οικονοµικών ειδήσεων από τον αλβανικό τύπο 
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∆ιαγωνισµός για την κατασκευή σταθµών συµπίεσης φυσικού αερίου σε Ελλάδα και Αλβανία 
στο πλαίσιο του ΤΑΡ  
Στις 03.06.2014, δηµοσιεύθηκε ο διαγωνισµός για τη σύµβαση κατασκευής του σταθµών συµπίεσης 
φυσικού αερίου σε Ελλάδα και Αλβανία, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΤΑΡ, µε προθεσµία υποβολής 
αιτήσεων την 2α Ιουλίου 2014. Η σύµβαση χωρίζεται σε 2 τµήµατα (Lots), εκ των οποίων το δεύτερο 
αφορά στην κατασκευή ενός σταθµού συµπίεσης στην Αλβανία, κοντά στο Fier, µε σύστηµα 
φορολογικής µέτρησης και έναν σταθµό µέτρησης ροής, κοντά στο Bilisht. Η εν λόγω προκήρυξη αφορά 
στο 1ο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, ήτοι στην προεπιλογή των εταιρειών που επιτρέπεται να 
συµµετάσχουν στα επόµενα στάδια. Περισσότερες πληροφορίες στο κείµενο της προκήρυξης και στην 
διαδικτυακή πύλη AGORA:  
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:185739-2014:TEXT:EN:HTML και 
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=40451 
 
ΛΗΞΗ 28.07.2014 – ∆ιαγωνισµός για προµήθεια και εγκατάσταση συµπιεστών σε σταθµούς 
συµπίεσης φυσικού αερίου σε Ελλάδα και Αλβανία στο πλαίσιο του ΤΑΡ 
Προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός προεπιλογής προµηθευτών για την προµήθεια και εγκατάσταση 6 
συµπιεστών φυσικού αερίου (gas turbine compressors) ισχύος ~15 MW  σε σταθµούς συµπίεσης 
φυσικού αερίου στην Ελλάδα και την Αλβανία, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΤΑΡ. Η σύµβαση 
χωρίζεται σε 2 τµήµατα (Lots), εκ των οποίων το δεύτερο αφορά στην προµήθεια τριών συµπιεστών για 
τον σταθµό συµπίεσης στην Αλβανία, κοντά στο Fier. Οι ενδιαφερόµενες εταιρείες θα πρέπει να 
αναζητήσουν το σχετικό ερωτηµατολόγιο µε τις απαραίτητες πληροφορίες για την προεπιλογή, 
απευθείας από την εταιρεία TAP AG (και µέσω email pqq.stations@tap-ag.com), έως 14.7.2014, 16:00 
τ.ώ. Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής είναι 28.07.2014,12:00 τ.ώ. Το κείµενο της 
προκήρυξης µπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:214447-
2014:TEXT:EN:HTML&tabId=1. 
 
Χρηµατοδότηση από το Επενδυτικό Πλαίσιο ∆υτικών Βαλκανίων (WBIF) για την προετοιµασία 
του master plan για το φυσικό αέριο 
Επιχορήγηση ύψους 1,1 εκ. € ενέκρινε το WBIF για την προετοιµασία του master plan για το φυσικό 
αέριο, επικουρικά µε τη βοήθεια που έχει λάβει η Αλβανία από το Αζερµπαϊτζάν, την εταιρεία SOCAR 
και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΤΑΡ. Θα αξιολογηθούν οι τεχνικές και εµπορικές παράµετροι που 
σχετίζονται µε την δυναµικότητα απορρόφησης, τις ενεργειακές ανάγκες και την απαραίτητη υποδοµή 
του δικτύου διανοµής για την «αεριοποίηση» της Αλβανίας. Θα εντοπισθούν, ακόµη, οι απαραίτητες 
επενδύσεις κατά σειρά προτεραιότητας. 
 
Αποχαρακτηρισµός εκτάσεων για την υλοποίηση του TAP 
Το Υπουργικό Συµβούλιο αποφάσισε στις 11.06.2014 τον αποχαρακτηρισµό 51,93 εκταρίων 
βοσκοτόπων και δασικής γης από το κτηµατολόγιο, προκειµένου να κατασκευαστεί το οδικό δίκτυο που 
είναι απαραίτητο για την υλοποίηση του TAP. Η TAP AG τίθεται υπεύθυνη για την αποκατάσταση του 
περιβάλλοντος σε 50,23 εκτάρια γης, όπως θα ορίζεται στη συµφωνία που θα υπογραφεί µε το 
Α/Υπουργείο Περιβάλλοντος, όπου θα προβλέπονται, ακόµη, οι ακριβείς διαδικασίες και οι προθεσµίες 
για την αποµάκρυνση του φυτικού υλικού και εν συνεχεία την αναδάσωση των εν λόγω εκτάσεων. 
 
Μνηµόνιο συνεργασίας Αλβανίας – Κοσσόβου στον τοµέα εξόρυξης 
Στις 25.06.2014, υπεγράφη µνηµόνιο συνεργασίας ανάµεσα στην Εθνική Υπηρεσία Φυσικών Πόρων 
(AKBN) της Αλβανίας και την Ανεξάρτητη Επιτροπή Ορυχείων και Μεταλλευµάτων του Κοσσόβου για 
την ενδυνάµωση της συνεργασίας και την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας στον τοµέα 
εξόρυξης. 
 
Έτος συνταξιοδότησης τα 50 για τους εργάτες στα ορυχεία 
Η Εθνική Επιτροπή Εργασίας, στη συνεδρίαση της 16ης Ιουνίου τ.έ., αποφάσισε την αύξηση των 
συντάξεων κατά 2% από τον Ιούλιο 2014 και τη συνταξιοδότηση των εργατών στα ορυχεία στα 50, από 
1η Ιανουαρίου 2015. 
 



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

Γραφείο ΟΕΥ  Πρεσβείας Τιράνων 
Ενηµερωτικό ∆ελτίο Ιουνίου 2014  Σελίδα 3 από 10 

 

Επένδυση 20 εκ. $ από την AlbChrome στα ορυχεία χρωµίου στην Bulqiza 
Η εταιρεία AlbChrome, του οµίλου Balfin, ξεκίνησε την υλοποίηση επένδυσης στα ορυχεία χρωµίου της 
Bulqiza, ύψους 20 εκ. $, η οποία αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός 20 µηνών. Η σήραγγα Νο.9 θα 
διανοιχθεί έως τα 600 µέτρα, ήτοι θα φθάσει τα 180 µέτρα κάτω από το επίπεδο της θάλασσας, 
φθάνοντας σε γεωλογικά αποθέµατα χρωµίου ύψους 2,13 εκ. τόνων, εκ των οποίων οι 1,16 εκ. τόνοι 
θεωρούνται εξορύξιµοι. Το µετάλλευµα που θα εξορύσσεται θα περιέχει 41,52% Cr2O3.   
  

1.2 Κλάδος κατασκευών 

 
Υιοθέτηση ∆οµικών Ευρωκωδίκων 
Τον Μάιο 2014, η Γενική ∆ιεύθυνση Τυποποίησης υιοθέτησε τα κάτωθι πρότυπα, µε πλήρη µετάφραση: 
S SH EN 1990 – Ευρωκώδικας – Βάσεις ∆οµικού Σχεδιασµού, SH EN 1991 (όλα τα µέρη) – 
Ευρωκώδικας 1 - ∆ράσεις στις Φέρουσες Κατασκευές, S SH EN 1992 (όλα τα µέρη) – Ευρωκώδικας 2 - 
Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα, S SH EN 1993 (όλα τα µέρη) – Ευρωκώδικας 3 - Σχεδιασµός 
Μεταλλικών Κατασκευών, S SH EN 1998 (µέρη 1, 2 και 5) – Ευρωκώδικας 8 – Αντισεισµικός 
Σχεδιασµός Κατασκευών. 
 
∆είκτης Κόστους Κατασκευής (για κατοικίες), α΄  τρίµηνο 2014 
Ο ∆είκτης Κόστους Κατασκευής κατοικιών, το α΄  τρίµηνο 2014, σύµφωνα µε στοιχεία της INSTAT, 
έφθασε το 101,7% (Q4 2011 = 100), σηµειώνοντας µείωση της τάξης του 0,5% σε σχέση µε το 
προηγούµενο τρίµηνο, ενώ ο ετήσιος ρυθµός µεταβολής του ήταν +0,2%. Το α΄ τρίµηνο 2013, η ετήσια 
µεταβολή ανερχόταν σε +1,2%. Ειδικότερα, σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο, µείωση 0,9% 
σηµείωσε ο δείκτης για την οµάδα «∆απάνες υλικών», µε την υποοµάδα «Ηλεκτρολογικό και 
Επικοινωνιακό υλικό» να καταγράφει την µεγαλύτερη µείωση (-2,3%) και τα «Είδη Υγιεινής» την 
µεγαλύτερη αύξηση (0,3%). Οι δείκτες των οµάδων «Μεταφορικό κόστος» και «Μισθολογικό κόστος» 
αυξήθηκαν κατά 0,2% και 1,1% αντίστοιχα, ενώ ο δείκτης για το «Κόστος µηχανολογικού εξοπλισµού» 
µειώθηκε κατά 2,2%. 
 
Νόµος για τις νοµιµοποιήσεις ανεπίσηµων κατασκευών 
Ο νέος νόµος για τις νοµιµοποιήσεις ανεπίσηµων κατασκευών δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως και τέθηκε σε ισχύ στις 27 Ιουνίου 2014. Το πεδίο εφαρµογής του νόµου είναι τα 
κτίρια που έχουν κατασκευαστεί δίχως άδεια έως 15.01.2009, µε χρήση οικιστική, οικονοµική, 
κοινωνική ή πολιτιστική και κατέχονται από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, καθώς και παράνοµες 
κατασκευές που έχουν ανεγερθεί µετά την 15.01.2009 και έως την θέση σε ισχύ του νόµου, µε την 
προϋπόθεση ότι έχει κατασκευασθεί σε οικόπεδο του ίδιου ιδιοκτήτη. Ο νόµος προβλέπει δωρεάν 
παροχή των υπηρεσιών µέτρησης και επικαιροποίησης, καθώς και διαγραφή προστίµων. Η 
νοµιµοποίηση για τις οικογένειες που έχουν χτίσει σπίτι σε οικόπεδο της ιδιοκτησίας τους θα είναι 
δωρεάν. Για όσους έχουν χτίσει σε δηµόσια γη, το κόστος της νοµιµοποίησης θα ανέρχεται στο κόστος 
της γης που καλύπτεται από την παράνοµη κατασκευή, ενώ 50% έκπτωση προβλέπεται για τις 
οικογένειες µε παραπληγικό ή τετραπληγικό µέλος.  
 

1.3 Τραπεζικός & Ασφαλιστικός Τοµέας 

 
Άντληση 26,3 δισ. Λεκ (περίπου 188 εκ. €) από την Τράπεζα της Αλβανίας 
Στη δηµοπρασία της 10.06.2014, η Τράπεζα της Αλβανίας άντλησε 13,6 δισ. Λεκ. Το επιτόκιο για τα 
έντοκα γραµµάτια 12µηνης διάρκειας µειώθηκε σε 3,27% από 3,36% που διαµορφώθηκε στην 
προηγούµενη δηµοπρασία, ενώ το επιτόκιο για τα 6µηνης διάρκειας µειώθηκε από 3,27 σε 3,14%. Στη 
δηµοπρασία της 24.06.2014, αντλήθηκαν 12,7 δισ. Λεκ, 2,49 δισ. Λεκ από έντοκα γραµµάτια 3µηνης 
διάρκειας µε επιτόκιο 2,98% και 10,21 δισ. Λεκ από έντοκα γραµµάτια 12µηνης διάρκειας µε επιτόκιο 
3,24%. 
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Βελτίωση της αποδοτικότητας του τραπεζικού συστήµατος, α΄ τρίµηνο 2014 
Σύµφωνα µε την Τράπεζα της Αλβανίας, κατά το α΄ τρίµηνο 2014, οι τράπεζες βελτίωσαν την αναλογία 
δαπανών και κύκλου εργασιών, η οποία κυµαίνεται πλέον στο 54,7% ενώ την ίδια περίοδο το 2013 
ανερχόταν σε 78,7%. Η χαµηλότερη αναλογία σηµαίνει ότι απαιτούνται λιγότερες δαπάνες προκειµένου 
να επιτευχθεί ο ίδιος κύκλος εργασιών. Η βελτίωση της αποδοτικότητας σχετίζεται άµεσα µε τη µείωση 
του αποθεµατικού για τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια. 
 
Αυστηρότερα κριτήρια για την δανειοδότηση επιχειρήσεων 
Η τάση που παρατηρήθηκε κατά το δ΄ τρίµηνο 2013 µε αυστηρότερα κριτήρια για την χορήγηση 
δανείων στις επιχειρήσεις και χαλαρότερα για τα νοικοκυριά συνεχίσθηκε και το α΄ τρίµηνο 2014, 
σύµφωνα µε την πρόσφατη έκθεση της Τράπεζας της Αλβανίας ως προς τον δανεισµό. 
 
Αύξηση «χαµένων» δανείων 
Σύµφωνα µε την Αλβανική Ένωση Τραπεζών, τα χαµένα δάνεια, στο τέλος Απριλίου τ.έ., ανήλθαν σε 
67,3 δισ. € (περίπου 480 εκ. €), καταγράφοντας αύξηση 44% σε σχέση µε την ίδια περίοδο του 2013. 
Οι Α/Αρχές έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες για τη διαγραφή αυτών των δανείων από τους ισολογισµούς 
των τραπεζών, οι οποίες όµως θα υλοποιηθούν πλήρως εντός περιόδου κάποιων µηνών. 
 
Νέο χαρτονόµισµα των 10.000 Λεκ 
Η Τράπεζα της Αλβανίας ενέκρινε την εισαγωγή στην κυκλοφορία νέου χαρτονοµίσµατος αξίας 10.000 
Λεκ (περίπου 70 €). Έως τώρα το µεγαλύτερο χαρτονόµισµα που κυκλοφορεί είναι των 5.000 Λεκ που 
εισήχθη το 2001. Το νέο χαρτονόµισµα αναµένεται να είναι διαθέσιµο σε διάστηµα λίγων µηνών, αφού 
ειδική οµάδα µελετήσει τον σχεδιασµό του και τα στοιχεία ασφαλείας του.  
 
Έρευνα στον ασφαλιστικό τοµέα από την Αρχή Ανταγωνισµού 
Η Αρχή Ανταγωνισµού ανακοίνωσε την έναρξη ερευνών σε 9 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην 
υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων για αστική ευθύνη έναντι τρίτων. Κατά την προκαταρκτική έρευνα, η 
Αρχή διαπίστωσε πολλές περιπτώσεις απουσίας επιλογής του καταναλωτή. Ακόµη, η αιφνίδια αύξηση 
των ασφαλίστρων, στις 11.02.2014, στο ίδιο επίπεδο και από όλες τις εταιρείες, έχουν οδηγήσει την 
Αρχή να αναζητεί αποδείξεις για συµφωνίες συνεργασίας ανάµεσα στις εταιρείες ή συντονισµένες 
πρακτικές. 
 
Αποθεµατικό ασφαλιστικών εταιρειών 
Η Χρηµατοοικονοµική Εποπτική Αρχή (AMF) υποχρεώνει τις ασφαλιστικές εταιρείες να δεσµεύουν στο 
αποθεµατικό τους τουλάχιστον 20% των ασφαλίστρων οχηµάτων, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν 
για την πληρωµή των υποχρεώσεων των ασφαλιστικών σε περίπτωση ατυχήµατος. 
 

1.4 Τοµέας Υγείας και Περιβάλλοντος 

 
∆ιαθέσιµη, πλέον, η ακτινοχειρουργική στην Αλβανία 
Στις 21.06.2014 εγκαινιάστηκε το πρώτο σύστηµα στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας (X-Knife) στην 
Αλβανία και συγκεκριµένα στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο των Τιράνων «Μητέρα Τερέζα». Το 
ανωτέρω σύστηµα θα εξυπηρετήσει ασθενείς µε όγκους εγκεφάλου, οι οποίοι έως τώρα προσέφευγαν 
στο εξωτερικό, ενώ έως ότου εγκαινιαστεί και ο δεύτερος επιταχυντής θα εξυπηρετούνται και ασθενείς 
µε άλλες ογκολογικές παθήσεις. 
 
Νέος αντικαπνιστικός νόµος 
Νοµοσχέδιο για την προστασία από τις βλαβερές συνέπειες του καπνού έχει επεξεργασθεί το 
Α/Υπουργείο Υγείας και υποβάλει στο Α/Κοινοβούλιο προς ψήφιση. Το νοµοσχέδιο προβλέπει, εκτός 
από εκστρατεία ενηµέρωσης του κοινού, κατηγοριοποίηση των χώρων όπου επιτρέπεται ή 
απαγορεύεται το κάπνισµα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, καθώς και διοικητικά µέτρα και 
πρόστιµα για όσους παραβαίνουν το νόµο (για τους ιδιοκτήτες των χώρων εστίασης ή διασκέδασης, 
τους διαχειριστές και τους καπνιστές). 
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1.5 Τοµέας Μεταφορών 

 
Χρηµατοδότηση του έργου του Περιφερειακού της Αυλώνας 
Στις 20.06.2014, υπεγράφη ανάµεσα στην Α/Κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΙΒ) συµφωνία για την χρηµατοδότηση του έργου του Περιφερειακού της Αυλώνας, µε δάνειο ύψους 
18 εκ. €. Το έργο συγχρηµατοδοτείται, εκτός από την EIB, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µέσω του προενταξιακού 
προγράµµατος IPA,  µε κονδύλι ύψους 53 εκ. €. 
 
Εµβάθυνση λιµανιού στο Shengjin 
Ο Α/Υπουργός Μεταφορών και Υποδοµών, κ. E. Haxhinasto επιθεώρησε, την 01.06.2014, τις εργασίες 
εµβάθυνσης του λιµανιού στο Shengjin. Οι εργασίες αναµένεται να ολοκληρωθούν το 2015 και θα 
οδηγήσουν σε αύξηση της δυναµικότητας του λιµανιού, µε δυνατότητα επεξεργασίας 1 εκ. τόνων 
ετησίως και φιλοξενίας πλοίων µε φορτίο ως 6.000 τόνους. 
 
Εγκαίνια πορθµειακής γραµµής Pogradec - Ohrid - Struga 
Ο Α/Υπουργός Μεταφορών και Υποδοµών, κ. E. Haxhinasto και ο οµόλογός του στην ΠΓ∆Μ, κ. M. 
Janakievski εγκαινίασαν στις 17 Ιουνίου τ.έ.  την επιβατική γραµµή Pogradec - Ohrid - Struga, η οποία 
θα λειτουργεί από 15 Ιουνίου έως 15 Σεπτεµβρίου, µε καθηµερινά δροµολόγια. Η διαδροµή διαρκεί 2 
ώρες.  
 
Παρουσίαση του έργου του Τερµατικού Σταθµού Τιράνων 
Ο ∆ήµαρχος Τιράνων, κ. Basha, παρουσίασε στις 24.06.2014, το έργο του Τερµατικού Σταθµού 
Τιράνων το οποίο υποβλήθηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για έγκριση. Ο σταθµός θα προσφέρει 340 
θέσεις πάρκινγκ, 5 πλατφόρµες τραίνου και 3 πλατφόρµες τραµ. Τον 1ο χρόνο λειτουργίας του 
αναµένεται να προσφέρει υπηρεσίες σε 231 οχήµατα και 60.000 επιβάτες, ενώ το 2035 θα εξυπηρετεί 
8.524 οχήµατα και 220.000 επιβάτες. 
 
Παρουσίαση του έργου του τραµ στα Τίρανα 
Στις 10.6.2014, ο ∆ήµαρχος Τιράνων παρουσίασε το έργο του τραµ στα Τίρανα και συγκεκριµένα στη 
Γραµµή Kombinat – Kinostudio.Το συνολικό µήκος της γραµµής ανέρχεται σε 9 km και αναµένεται να 
εξυπηρετεί, καθηµερινώς, 90.000 επιβάτες, κατά την α΄ φάση και 186.000 επιβάτες στον µεσοπρόθεσµο 
ορίζοντα. Ο χρόνος της διαδροµής αναµένεται να περιοριστεί στα 24 λεπτά, ήτοι στο µισό από ότι 
χρειάζεται σήµερα. Ο προϋπολογισµός του έργου κυµαίνεται από 120 έως 155,5 εκ. € και θα 
υλοποιηθεί µέσω σύµβασης παραχώρησης ή Σ∆ΙΤ. 
 
Νέο σχέδιο για την αναµόρφωση των υπεραστικών µεταφορών 
Στις 13.06.2014, ο Α/Υπουργός Μεταφορών και Υποδοµών, κ. E. Haxhinasto παρουσίασε το νέο σχέδιο 
για την αναµόρφωση των υπεραστικών µεταφορών, το οποίο προβλέπει, σε 1η φάση, την αναµόρφωση 
των υπαρχουσών 467 γραµµών, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις επικαλύπτονται και την 
κατηγοριοποίηση τους σε κύριες, δευτερεύουσες και εξπρές. Σε 2η φάση, προβλέπονται έργα 
υποδοµής, για την κατασκευή σταθµών. Στην 3η φάση, θα επανεξετασθούν οι πάροχοι στην αγορά και 
στην 4η φάση, θα τεθεί σε λειτουργία ολοκληρωµένο σύστηµα υπηρεσιών σε εθνικό επίπεδο. 
 
Προπαρασκευαστικές εργασίες για το έργο Lungomare στην Αυλώνα 
Οι προπαρασκευαστικές εργασίες για το έργο Lungomare στην Αυλώνα έχουν, ήδη, ξεκινήσει, µε την 
κατεδάφιση νόµιµων και παρανόµων κατασκευών που εµποδίζουν την υλοποίηση του έργου. Περίπου 
55 κτίρια αναµένεται να κατεδαφισθούν, ώστε το έργο να ξεκινήσει να υλοποιείται τον Σεπτέµβριο τ.έ.  
 
Επιθεώρηση εργασιών στο τουριστικό λιµάνι Αγίων Σαράντα 
Η Α/Υπουργός Αστικής Ανάπτυξης και Τουρισµού, κα Gjermeni επιθεώρησε τις εργασίες στο 
τουριστικό λιµάνι των Αγίων Σαράντα, οι οποίες αναµένονται να ολοκληρωθούν σύντοµα. Φέτος, 
αναµένονται περί τους 100.000 τουρίστες στην περιοχή, από 56.000 το 2013. 
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1.6 Τοµέας Τροφίµων και Γεωργίας 

 
Κατασκευή λαχαναγοράς στο Ελµπασάν 
Ο Α/Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και ∆ιαχείρισης Υδάτων επιθεώρησε τις 
κατασκευαστικές εργασίες στη νέα αγορά φρούτων και λαχανικών στο Ελµπασάν, όπου θα υπάρχουν 
και ψυγεία για τη διατήρηση των προϊόντων. Η επένδυση, αξίας 1,2 εκ. $, καλύπτει έκταση 16.000 m2 
και θα ολοκληρωθεί εντός 50 ηµερών. Στη νέα αγορά θα διενεργούνται δηµοπρασίες κάθε πρωί, 
προκειµένου να ορίζονται οι τιµές των προϊόντων. 
 
1η Έκθεση Αγροτικής Μηχανικής (13-15.06.2014) 
Η Ιταλική Οµοσπονδία Κατασκευαστών Αγροτικών Μηχανηµάτων FederUnacoma διοργάνωσε την 1η 
Έκθεση Ιταλικών Αγροτικών Μηχανηµάτων και Εξοπλισµού για τη Μηχανοποίηση της Αλβανικής 
Γεωργίας, στα Τίρανα, από 13 έως 15 Ιουνίου τ.έ. Η έκθεση πραγµατοποιήθηκε στο Palace of 
Congresses, σε συνεργασία µε το Εθνικό Αγροτικό Ινστιτούτο (EKR) της Αλβανίας. Την τελευταία 
ηµέρα της διοργάνωσης πραγµατοποιήθηκε επίδειξη σε πειραµατικό αγρό του Γεωργικού 
Πανεπιστηµίου Τιράνων. 
 
Τα πρώτα σήµατα ποιότητας στην Αλβανία 
Την 17.06.2014, ο Α/Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και ∆ιαχείρισης Υδάτων, κ. E. Panariti 
διένειµε σε επτά παραγωγούς κρασιού, ελαιολάδου και µελιού το σήµα ποιότητας «Made in Albania», 
το οποίο εγγυάται την τήρηση υψηλών προτύπων υγιεινής και ασφάλειας. Το σήµα έχει ισχύ ενός έτους 
και ανανεώνεται µετά από έλεγχο.  
 
 

1.7 Τουριστικός τοµέας 

 
Συµµετοχή Αλβανίας στην 13η ∆ιεθνή Έκθεση Καταναλωτικών Προϊόντων της Κίνας 
Ο Εθνικός Οργανισµός Τουρισµού της Αλβανίας έλαβε µέρος στη 13η ∆ιεθνή Έκθεση Καταναλωτικών 
Προϊόντων της Κίνας, από 8 έως 11 Ιουνίου τ.έ., στο Ningbo. Ο αλβανικός τουριστικός τοµέας 
συµµετείχε µε δύο περίπτερα, ενώ οι κινεζικές αρχές προσέφεραν ειδικό περίπτερο όπου εκτέθηκαν 
διάφορα αλβανικά προϊόντα. Στην έκθεση παρευρέθη ο Α/Υπουργός Οικονοµικής Ανάπτυξης, 
Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας, κ. A. Ahmetaj και ο Πρέσβυς της Αλβανίας στην Κίνα. 
 
Μέτρα για την τουριστική περίοδο 2014 
Ο Α/ΠΘ κ. Rama, κατά τη διάρκεια ειδικού συνεδρίου που πραγµατοποιήθηκε, στις 9.06.2014, στα 
Τίρανα, γνωστοποίησε τα µέτρα που θα ληφθούν για την τουριστική περίοδο 2014. Συγκεκριµένα, 
καµία παραλία δεν θα είναι 100% ιδιωτική, θα συνεχισθεί η καµπάνια για τον καθαρισµό των 
παραλιών, θα τοποθετηθούν σήµατα στους δρόµους και στα αξιοθέατα, ενώ θα κινητοποιηθούν 2388 
αστυνοµικοί, 201 οχήµατα, 17 πλοία και 1 ελικόπτερο, στις τουριστικές περιοχές, για την ασφάλεια των 
πολιτών.   
 
Αποκατάσταση Εθνικού Πάρκου Lura 
Στις 13.06.2014, ο Α/Υπουργός Περιβάλλοντος, κ. L. Koka εγκαινίασε το έργο της αποκατάστασης του 
Εθνικού Πάρκου Lura, προϋπολογισµού 1 εκ. $. Σε α΄ φάση θα ανακατασκευαστεί το οδικό δίκτυο του 
πάρκου και θα καθαριστεί. Στη συνέχεια, θα φυτευτούν περίπου 2 εκ. δενδρύλλια σε µια επιφάνεια 300 
εκταρίων και θα τοποθετηθούν 27 σήµατα για τα περιπατητικά µονοπάτια και τα σηµεία ενδιαφέροντος. 
Το πάρκο καλύπτει επιφάνεια 1280 εκταρίων. 
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1.8 Άλλες ειδήσεις επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος 

 
Κατάταξη Αλβανίας ως προς το επενδυτικό περιβάλλον 
Το αµερικανικό περιοδικό Foreign Policy δηµοσίευσε τον ∆είκτη «Πού να επενδύσετε στην υφήλιο» για 
το έτος 2014, ο οποίος στηρίζεται στην αξιολόγηση των εξής 8 παραµέτρων: οικονοµική ανάπτυξη, 
χρηµατοοικονοµική σταθερότητα, φυσική ασφάλεια, διαφθορά, εξάρτηση από την κυβέρνηση, 
συνεργασία ανάµεσα σε τοπικούς εταίρους, έλεγχος κεφαλαίου και συναλλαγµατική ισοτιµία. Η 
Αλβανία ανέβηκε 18 θέσεις, από την 71η θέση το 2013 στην 53η το 2014.  
 
∆ιάκριση της ελληνικής εταιρείας ΤΙΤΑΝ 
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, ο Επικεφαλής της Εθνικής Επιθεώρησης Εργασίας, κ. Ylli και οµόλογοί του 
από άλλες χώρες της Βαλκανικής επισκέφτηκαν τους χώρους του εργοστασίου Antea Cement του 
οµίλου TITAN, ως παράδειγµα προς µίµηση στην Αλβανία για τις υψηλές προδιαγραφές ως προς τις 
συνθήκες εργασίας, ασφάλειας και φροντίδας των εργαζόµενων. 
 
Ψηφιοποίηση των συµβολαιογραφικών µητρώων 
Από 4.6.2014, όλες οι συµβολαιογραφικές πράξεις σχετικά µε ακίνητα θα είναι διαθέσιµες, µέσω του 
ψηφιοποιηµένου, πλέον, συµβολαιογραφικού µητρώου, σε διάφορες δηµόσιες υπηρεσίες. Ο 
Α/Υπουργός ∆ικαιοσύνης, κ. N. Naco ανακοίνωσε την επέκταση της ψηφιοποίησης των 
συµβολαιογραφικών µητρώων σε 10 περιφέρειες της Αλβανίας, πέραν αυτής των Τιράνων και του 
∆υρραχίου, για τις οποίες η ψηφιοποίηση ξεκίνησε το 2013. 
 
Μονάδες ∆ίωξης Ηλεκτρονικού εγκλήµατος 
Εγκαινιάστηκε στις 10.6.2014, η νέα δοµή της Γενικής Εισαγγελίας για την πάταξη του ηλεκτρονικού 
εγκλήµατος. Οι µονάδες δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήµατος θα ξεκινήσουν άµεσα τη λειτουργία τους στις 
Εισαγγελίες του ∆υρραχίου, του Ελµπασάν, της Αυλώνας, του Φιέρι, της Κορυτσάς και της Σκόδρας, 
καθώς και στην Εισαγγελία Σοβαρών Εγκληµάτων στα Τίρανα, ενώ έχουν, ήδη, καθορισθεί τα 8 
ποινικά αδικήµατα που θα ερευνούν.  
 

2. Η αλβανική οικονοµία 

Έκθεση της Παγκόσµιας Τράπεζας  
Σύµφωνα µε την Έκθεση της Παγκόσµιας Τράπεζας «Παγκόσµιες Οικονοµικές Προοπτικές», που 
δηµοσιεύθηκε στις 10.06.2014, ο ρυθµός ανάπτυξης της Α/οικονοµίας εκτιµάται σε 2,1% για το 2014, 
3,3% για το 2015 και 3,6% για το 2016. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, από την άλλη πλευρά, 
εκτιµάται ότι θα χειροτερεύσει, από -10,3% του ΑΕΠ το 2014, σε -12,5% το 2015 και -14,8% το 2016. Η 
ιδιωτική κατανάλωση αναµένεται να µειωθεί το 2014 κατά 1,2%, ενώ το 2015 αναµένεται να 
παρουσιάσει αύξηση 4,3% και 4,7% το 2016. 
 
∆ηµόσια Οικονοµικά, Μάιος 2014 
Σύµφωνα µε δελτίο του Ινστιτούτου ∆ηµόσιας Πολιτικής και Καλής ∆ιακυβέρνησης της Αλβανίας (IPPM) 
που στηρίζεται σε στοιχεία του Α/Υπουργείου Οικονοµικών, τα δηµόσια έσοδα κατά τον Μάιο 2014 
ανήλθαν σε 28,38 δισ. Λεκ (202 εκ. €), σηµειώνοντας αύξηση 7,8% σε σχέση µε τον Μάιο 2013, η 
οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από τη φορολογία κατά 10,85%. Οι δαπάνες, από 
την άλλη, ανήλθαν σε 33,03 δισ. Λεκ (236 εκ. €), καταγράφοντας µείωση 15% σε σχέση µε τον Μάιο 
2013. Τέλος, οι δηµόσιες επενδύσεις ανήλθαν σε 2,24 δισ. Λεκ (16 εκ. €), ήτοι 71,98% χαµηλότερες 
από τον προηγούµενο χρόνο. Συγκεντρωτικά για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2014, τα έσοδα (11,5 
δισ. Λεκ) εµφανίζονται αυξηµένα κατά 8,64% σε σχέση µε την ίδια περίοδο του 2013, οι δαπάνες 
(156,33 δισ. Λεκ) µειωµένες κατά 7,5% και οι δηµόσιες επενδύσεις µειωµένες κατά 60,24%. 
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Αποπληρωµή 337 εκ. $ από τις ληξιπρόθεσµες οφειλές της Κυβέρνησης 
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα που επικαλούνται πηγές του Α/Υπουργείου Οικονοµικών, από 1.1.2014 έως 
και 20.06.2014, έχουν εξοφληθεί περίπου 287 εκ. $ από τις ληξιπρόθεσµες οφειλές της Κυβέρνησης 
αναφορικά µε δηµόσιες επενδύσεις, επιστροφή ΦΠΑ και άλλες δαπάνες. Αν συνυπολογισθούν και τα 
περίπου 50 εκ. $ που είχαν καταβληθεί τον ∆εκέµβριο 2013, το συνολικό ποσό που έχει εξοφληθεί 
ανέρχεται σε 337 εκ. $. 
 
Μείωση µεταναστευτικών εµβασµάτων, α΄ τρίµηνο 2014 
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα που επικαλούνται στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας, τα µεταναστευτικά 
εµβάσµατα, κατά το α΄ τρίµηνο του 2014, συνέχισαν την πτωτική πορεία του 2013. Συγκεκριµένα, τα 
εµβάσµατα ανήλθαν σε 116 εκ. €, καταγράφοντας µείωση 4,1% σε σχέση µε την ίδια περίοδο του 2013. 
 
Άµεσες ξένες επενδύσεις, α΄ τρίµηνο 2014 
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα που επικαλούνται στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας, οι άµεσες ξένες 
επενδύσεις, κατά το α΄ τρίµηνο του 2014, ανήλθαν σε 227 εκ. €, καταγράφοντας αύξηση 16% σε σχέση 
µε την ίδια περίοδο του 2013. 
  
∆είκτης Τιµών Καταναλωτή, Μάιος 2014 
Σύµφωνα µε την INSTAT, ο ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή, τον Μάιο 2014, παρουσίασε ετήσια µεταβολή 
1,6%. Σε σχέση µε τον Μάιο 2013, την µεγαλύτερη αύξηση κατέγραψαν οι οµάδες «Αγαθά και διάφορες 
υπηρεσίες» (8%), «Αλκοολούχα ποτά και καπνός» (6,6%), «Ξενοδοχεία, Καφετέριες και Εστιατόρια» 
(2,7%) και «Τρόφιµα και µη αλκοολούχα ποτά» (2,1%). Μείωση κατέγραψαν οι οµάδες «Υγεία» (5,3%), 
«Ένδυση και Υπόδηση» (2,8%) και «Επικοινωνίες» (1,2%). Ο ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή µειώθηκε 
κατά 1,1% σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα. 
 
∆είκτης Τιµών Παραγωγού, α΄ τρίµηνο 2014 
Σύµφωνα µε στοιχεία της Αλβανικής Στατιστικής Υπηρεσίας (INSTAT) για το Α΄ τρίµηνο 2014, ο ∆είκτης 
Τιµών Παραγωγού διαµορφώθηκε στις 112,8 µονάδες (έτος βάσης 2005), αυξηµένος κατά 0,5% σε 
σύγκριση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2013. Ο επιµέρους δείκτης για τα προϊόντα που προορίζονται 
για την εγχώρια αγορά αυξήθηκε κατά 0,5% σε ετήσια βάση (0,2% σε σχέση µε το προηγούµενο 
τρίµηνο) και διαµορφώθηκε στις 111,7 µονάδες. Αντίθετα, ο αντίστοιχος δείκτης για τα προς εξαγωγή 
προϊόντα µειώθηκε κατά 2,3% σε ετήσια βάση (1,5% σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο) και 
διαµορφώθηκε στις 118,2 µονάδες. Ο δείκτης τιµών παραγωγού «εξορυκτικών και λατοµικών 
δραστηριοτήτων» το Α΄ τρίµηνο 2014 µειώθηκε κατά 1,4% σε ετήσια βάση, αλλά αυξήθηκε κατά 1,2% 
σε σχέση µε το αµέσως προηγούµενο τρίµηνο. Ο δείκτης τιµών µεταποίησης τροφίµων, ποτών και 
καπνικών προϊόντων σηµείωσε µείωση 2,8% σε ετήσια βάση (1,5% σε σχέση µε το προηγούµενο 
τρίµηνο), ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για τα βασικά µέταλλα και τα προϊόντα τους µειώθηκε κατά 5,2% σε 
ετήσια βάση (4,0% σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο). 
 

3. Ευρωπαϊκή προοπτική 
 
Απόδοση στην Αλβανία του καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ χώρας 
Μετά τη θετική εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 4.6.2014, το Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων, 
στο οποίο συµµετείχαν οι Υπουργοί Εξωτερικών των ΚΜ της ΕΕ, κατά τη συνεδρίασή του της 
24.6.2014, απεφάνθη θετικά για την απόδοση στην Αλβανία του καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη 
στην ΕΕ χώρας. Από το 2009, η χώρα είχε αποτύχει τρεις φορές στο να πάρει καθεστώς υποψήφιας 
χώρας, ενώ η απόφαση είχε αναβληθεί την τελευταία φορά τον περασµένο ∆εκέµβριο, καθώς η ΕΕ 
έκρινε ότι χρειάζονταν περισσότερα βήµατα για την καταπολέµηση της διαφθοράς, του οργανωµένου 
εγκλήµατος και του κράτους δικαίου. Το Συµβούλιο τόνισε ότι η Αλβανία θα πρέπει να δράσει µε 
αποφασιστικότητα σε ό,τι αφορά στις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικότερα όσον 
αφορά στη δικαιοσύνη, τη δηµόσια διοίκηση, τη διαφθορά και το οργανωµένο έγκληµα. Οι 
διαπραγµατεύσεις για την ένταξη, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα είναι µακρές και θα 
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επιβάλουν σηµαντικές µεταρρυθµίσεις. Στη Σύνοδο Κορυφής της 27.6.2014, οι αρχηγοί των ΚΜ της ΕΕ 
επικύρωσαν την απόφαση του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων. 
 

4. ∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις 
 
Επίσκεψη Α/Υπουργού Οικονοµικής Ανάπτυξης, Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας στην Κίνα 
Ο Α/Υπουργός Οικονοµικής Ανάπτυξης, Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας, κ. A. Ahmetaj 
πραγµατοποίησε επίσηµη επίσκεψη στην Κίνα, στο πλαίσιο της υπουργικής διάσκεψης για την 
προώθηση του εµπορίου και της οικονοµικής συνεργασίας µεταξύ Κίνας και των χωρών της Κεντρικής 
και Ανατολικής Ευρώπης (07.06.2014). Συναντήθηκε µε τον Κ/Υπουργό Εµπορίου, κ. Hucheng, µε τον 
οποίο συζήτησε το ενδεχόµενο δραστηριοποίησης κινεζικών κατασκευαστικών εταιρειών σε δηµόσια 
έργα στην Αλβανία και συγκεκριµένα στην Οδό Arbri και στο λιµάνι του Shengjin. Ακόµη, προτάθηκε η 
επεξεργασία µνηµονίου συνεργασίας για τις θαλάσσιες µεταφορές. 
 
Επίσηµη επίσκεψη Προέδρου της Αλβανικής ∆ηµοκρατίας στο Κατάρ (10.06.2014) 
Ο Πρόεδρος της Αλβανικής ∆ηµοκρατίας, κ. B. Nishani πραγµατοποίησε επίσηµη επίσκεψη στο Κατάρ, 
όπου συναντήθηκε µε τον Εµίρη του Κατάρ και συζήτησαν τις προοπτικές ενδυνάµωσης των διµερών 
οικονοµικών σχέσεων και την προσέλκυση επενδύσεων στην Αλβανία. 
 
Επίσκεψη Προέδρου της Α/Βουλής στο Κουβέιτ (8 - 11.06.2014) 
Κατά την επίσκεψή του στο Κουβέιτ, ο Πρόεδρος της Α/Βουλής, κ. I. Meta συναντήθηκε µε τον 
Κουβεϊτιανό οµόλογό του, τον Κ/ΠΘ, τον Α΄ Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών του 
Κουβέιτ, µε τους οποίους συζήτησαν την ενδυνάµωση των διµερών σχέσεων και τη Μικτή ∆ιϋπουργική 
Επιτροπή που σχεδιάζεται να πραγµατοποιηθεί εντός του έτους. Ακόµη, ο κ. Meta συναντήθηκε µε τον 
Κ/Υπουργό Υγείας, τον Γεν. ∆/ντή του Ταµείου του Κουβέιτ για την Οικονοµική Ανάπτυξη της Αραβίας 
και µέλη του Εµποροβιοτεχνικού Επιµελητηρίου του Κουβέιτ. 
 
Επίσηµη επίσκεψη Υπουργών Εξωτερικών και ∆ικαιοσύνης της Αυστρίας στα Τίρανα 
(17.06.2014) 
Οι Υπουργοί Εξωτερικών και ∆ικαιοσύνης της Αυστρίας, κ.κ. S. Kurz και W. Brandstetter επισκέφθηκαν 
τα Τίρανα στις 17.06.2014 και συναντήθηκαν µε τον Α/ΠΘ, κ. Rama, τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Meta, 
τον Α/Υπουργό Εξωτερικών, κ. Bushati και τον αρχηγό της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, κ. Basha, µε 
τους οποίους συζήτησαν την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας και την εµβάθυνση των διµερών 
σχέσεων, ειδικά ως προς τη δικαιοσύνη, το τραπεζικό σύστηµα, την ενέργεια και τον τουρισµό. 
 
Κύρωση συµφωνίας αποφυγής διπλής φορολογίας µε τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα 
Στις 19.06.2014, το Α/Κοινοβούλιο κύρωσε τη συµφωνία ανάµεσα στην Αλβανία και τα Ηνωµένα 
Αραβικά Εµιράτα για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την πρόληψη της φοροδιαφυγής ως 
προς την φορολογία εισοδήµατος και κεφαλαίου, η οποία είχε υπογραφεί στις 13 Μαρτίου 2014. 
 
Επίσηµη επίσκεψη Κοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας από το Κουβέιτ στα Τίρανα (20-
21.06.2014) 
Στο πλαίσιο της επίσκεψης της Κοινοβουλευτικής Οµάδας Φιλίας Κουβέιτ – Αλβανίας στην Αλβανία, 
ανακοινώθηκε η απόφαση του Κουβέιτ να χορηγήσει βοήθεια, ύψους 3 εκ. €, στον ∆ήµο Τιράνων, 
προκειµένου να κατασκευαστεί εκπαιδευτικό συγκρότηµα στην πρωτεύουσα, αποτελούµενο από 
βρεφοκοµείο, παιδικό σταθµό, 9-τάξιο σχολείο και σχολείο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και 
κοινωνικό κέντρο πολλαπλών λειτουργιών. Κατά την επίσκεψη, οι βουλευτές από το Κουβέιτ 
συναντήθηκαν µε τον Πρόεδρο της Α/Βουλής, κ. I. Meta, τον Επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Οµάδας 
Φιλίας Αλβανίας – Κουβέιτ, κ. S. Idrizi, τον Πρόεδρο της Αλβανικής ∆ηµοκρατίας, κ. B. Nishani, τον 
Α/ΠΘ, κ. E. Rama και τον αρχηγό της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, κ. L. Basha. 
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Επίσηµη επίσκεψη Α/ΥΠΕΞ στο Ισραήλ (22.06.2014) 
Ο Α/Υπουργός Εξωτερικών, κ. D. Bushati πραγµατοποίησε επίσηµη επίσκεψη στο Ισραήλ, όπου 
συναντήθηκε, µεταξύ άλλων, µε εκπροσώπους του Εµπορικού Επιµελητηρίου του Ισραήλ και άλλων 
επιχειρηµατικών φορέων, µε τους οποίους συζήτησαν τις εργασίες του Αλβανο-Ισραηλινού Εµπορικού 
Επιµελητηρίου για την προσέλκυση επενδύσεων στην Αλβανία και τις δυνατότητες ενίσχυσης των 
διµερών εµπορικών σχέσεων. 
 
Επίσκεψη Υπουργού Άµυνας Κροατίας στα Τίρανα (23.06.2014) 
Κατά την επίσκεψή του στα Τίρανα, ο Υπουργός Άµυνας της Κροατίας, κ. Kotromanovic, συναντήθηκε 
µε την Αλβανίδα οµόλογό του, κα Kodheli και τον Α/ΠΘ, κ. Rama και συζήτησαν για θέµατα που 
άπτονται της συνεργασίας τους στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, της Χάρτας της Αδριατικής και άλλων 
περιφερειακών πρωτοβουλιών. 
 
Ανάληψη προεδρίας στον SEECP 
Κατά τη Σύνοδο Κορυφής της ∆ιαδικασίας Συνεργασίας Χωρών Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης (SEECP), 
η οποία πραγµατοποιήθηκε, στις 25.06.2014, στο Βουκουρέστι, η Αλβανία ανέλαβε την Προεδρία, µετά 
τη λήξη της θητείας της Ρουµανίας. Ο Πρόεδρος της Αλβανικής ∆ηµοκρατίας, κ. Nishani εξέφρασε τη 
δέσµευση της χώρας του να ενδυναµώσει τις σχέσεις καλής γειτονίας και να εντατικοποιήσει την 
περιφερειακή συνεργασία. 
 
Εκλογή στη ∆ιοικούσα Επιτροπή του ∆ιεθνούς Οργανισµού Εργασίας 
Για 1η φορά, στις 6.6.2014, η Αλβανία εξελέγη, µε 400 ψήφους, µέλος στη ∆ιοικούσα Επιτροπή 
(Steering Committee) του ∆ιεθνούς Οργανισµού Εργασίας (ILO). 
 

5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος 
 
∆ηµοκρατικότητα Αλβανίας, 2014 
Σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση του Freedom House για τα Έθνη σε µετάβαση και τις δηµοκρατικές 
διαδικασίες 29 αναπτυσσόµενων κρατών σε Κεντρική Ευρώπη και Ευρασία, η Αλβανία σηµειώνει 
ελαφρά πρόοδο, µε βαθµολογία 4,18, έναντι του 4,25 του 2013 (κλίµακα 1-7, µε το 1 να αποτελεί την 
καλύτερη βαθµολογία).  Από τους 7 παράγοντες, βελτίωση σηµειώθηκε στους δύο, ήτοι στην εκλογική 
διαδικασία και στην δηµοκρατική διακυβέρνηση, ενώ οι άλλοι παράγοντες παρέµειναν αµετάβλητοι. 
 
Βελτίωση θέσης της Αλβανίας στην παγκόσµια κατάταξη για το trafficking 
Σύµφωνα µε την πλέον πρόσφατη έκθεση του US State Department, η Αλβανία αναβαθµίσθηκε στην 
κατηγορία 2 ως προς την εµπορία ανθρώπων (trafficking), δηλαδή στις χώρες που δεν 
συµµορφώνονται πλήρως µε τα ελάχιστα διεθνή πρότυπα, αλλά κάνουν σηµαντική προσπάθεια για να 
συµµορφωθούν. Η Αλβανία αποτελεί προέλευση και προορισµό για άντρες, γυναίκες και παιδιά, 
θύµατα εµπορίας για πορνεία και καταναγκαστική εργασία. 
 
 
Η Προϊσταµένη κ.α.α. 
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