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1. Επιχειρηματική δραστηριότητα 
 

1.1 Ενέργεια και Ορυκτά 

 
Η κοινοπραξία ΤΑΡ μεσολάβησε για συνάντηση ΔΕΣΦΑ με AlbGaz στην Θεσσαλονίκη 
O νεοσύστατος αλβανικός Φορέας συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου AlbGaz βρίσκετε σε συνεννόηση με 
την ελληνική ΔΕΣΦΑ για τη σύσταση κοινής εταιρείας (joint venture), η οποία, εφ’ όσον συσταθεί εγκαίρως θα 
μπορούσε και συνάψει συμφωνία με τον ΤΑΡ, για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία του αγωγού και 
τη συντήρησή του. Σύμφωνα με τον τοπικό τύπο, ο ΤΑΡ Αλβανίας, μεσολάβησε για την συνάντηση ΔΕΣΦΑ - 
Αlbgas στη Θεσ/νίκη, 2-3 Μαρτίου τ.ε., όπου οι Πρόεδροι των δυο φορέων κ. Σωτήριος Νίκας, (ΔΕΣΦΑ) και κ. 
Klodian Gradeci (AlbGaz), συμφώνησαν για τη συγκρότηση ομάδας εργασίας, η οποία θα ασχοληθεί με 
θέματα που αφορούν στην σύσταση της μικτής εταιρείας. Ακολούθησε επίσκεψη στο Κέντρο Λειτουργίας και 
Συντήρησης του ΔΕΣΦΑ στη Νέα Μεσημβρία, όπου οι εκπρόσωποι του ΔΕΣΦΑ παρουσίασαν τις 
δραστηριότητες μεταφοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Κέντρου. Οι 
συμμετέχοντες επισκέφτηκαν, επίσης, το σταθμό συμπίεσης του ΔΕΣΦΑ στο χώρο. 

Μέτρα της Κυβέρνησης για την μελέτη των σεισμικών φαινομένων στις πετρελαιοπηγές 
Σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Ενέργειας και Βιομηχανίας κ. Damian Gjiknuri στη Βουλή, η Α/Κυβέρνηση 
έχει αναλάβει άμεση δράση, με την πραγματοποίηση μελετών από ξένους εμπειρογνώμονες και σεισμολόγους, 
για την εξέταση του φαινομένου των σεισμών που παρατηρούνται σε περιοχές γεωτρήσεων, όπως στις 
πετρελαιοπηγές στην Zharrëz Fier (κεντρική Αλβανία). Ανέφερε ότι το φαινόμενο της σεισμικής δραστηριότητας 
σε περιοχές εξόρυξης υδρογονανθράκων χρειάζεται χρόνο για να μελετηθεί και σε περίπτωση που αποδειχθεί 
ότι υπάρχει σχέση μεταξύ γεωτρήσεων και σεισμών, θα παρθούν συγκεκριμένα μέτρα.   

ΤΑΡ: Ενημέρωση της διπλωματικής κοινότητας για την πρόοδο του έργου επί αλβανικού εδάφους   
Στις 7 Μαρτίου τ.ε. Πρέσβεις και διπλωμάτες διαπιστευμένοι στην Αλβανία επισκέφθηκαν το εργοτάξιο του 
TAP, στην περιοχή Berat και ενημερώθηκαν για την πρόοδο του έργου από τους εκπροσώπους TAP, πέντε 
μήνες μετά την έναρξη της κατασκευής του. Διαπίστωσαν ότι το έργο προχωράει σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα και, όπως ανέφερε η κα Ulrike Andres, Εμπορική Διευθύντρια Εξωτερικών Υποθέσεων του 
TAP, το φυσικό αέριο από το πεδίο Shah Deniz II θα διοχετευτεί μέσω του TAP, το 2020, σε πολλές αγορές, οι 
οποίες θα επωφεληθούν από την αυξημένη ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο και από την διαφοροποίηση των 
πηγών. Επίσης, παραδέχθηκαν ότι η συνεργασία με τις αλβανικές αρχές ήταν αγαστή και επέτρεψε την ομαλή 
εξέλιξη του έργου. Ο TAP απασχολεί ήδη πάνω από 1.700 εργαζομένους - περίπου το 84% των Αλβανών - στις 
διαδικασίες κατασκευής. Αρκετοί δρόμοι και γέφυρες έχουν αναβαθμιστεί και συνδέουν απομακρυσμένα χωριά 
με αστικές περιοχές. Επίσης, ένας αριθμός επενδυτικών σχεδίων με θετικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως ανακαίνιση πολλών σχολείων κατά μήκος της διαδρομής του TAP, 
σχέδια που προωθούν τον τουρισμό, κλπ. Τέλος, πολλές τοπικές επιχειρήσεις έχουν υπεργολαβίες και 
προσφέρουν τις υπηρεσίες και τις γνώσεις τους για την κατασκευή του χερσαίου τμήματος του αγωγού στην 
Αλβανία. 

Περίπου το 40% της διαδρομής του TAP έχει εκκαθαριστεί στην Αλβανία και την Ελλάδα 

Σύμφωνα με μήνυμα του ΤΑΡ στο Twitter περίπου το 40% της διαδρομής του Trans Adriatic Pipeline (TAP) έχει 
εκκαθαριστεί και βαθμολογηθεί στην Αλβανία και την Ελλάδα. Θα  ακολουθήσει η στρώση του αγωγού, η 
συγκόλληση και άλλες εργασίες, σύμφωνα με το μήνυμα. Συνολικά, ο TAP σε μήκος είναι 878 χιλ., εκ των 
οποίων τα 550 χιλ. στην Ελλάδα, τα 215 χιλ. στην Αλβανία, 105 χιλ. στην Αδριατική Θάλασσα και 8 χιλ. στην 
Ιταλία. Το υψηλότερο σημείο του θα είναι 1.800 μέτρα στα βουνά της Αλβανίας, ενώ το χαμηλότερο σημείο του 
θα είναι 820 μέτρα κάτω από τη θάλασσα. Είναι ένα μέρος του Νοτίου Διαδρόμου φυσικού αερίου και αποτελεί 
ένα από τα ενεργειακά έργα προτεραιότητας για την Ε.Έ. Ο αγωγός θα συνδεθεί με τον Trans Anatolian αγωγό 
φυσικού αερίου (TANAP) στα ελληνο-τούρκικα σύνορα, θα πέρνα μέσα από την Ελλάδα, την Αλβανία και την 
Αδριατική Θάλασσα, πριν φτάσει στο χερσαίο τμήμα της Νότιας Ιταλίας. 
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Αύξηση της εγχώριας  παραγωγής πετρελαίου  

Η επαναχρησιμοποίηση του διυλιστηρίου του BALLSH ARMO, έχει αύξηση την εγχώρια παραγωγή πετρελαίου 
στην Αλβανία, με αποτέλεσμα την σημαντική μείωση των εισαγωγών. Οι στατιστικές δείχνουν ότι οι εισαγωγές 
καυσίμων τον Ιανουάριο τ.ε. ήταν σχεδόν 40% λιγότερο σε σύγκριση με το Ιανουάριο 2016 και στα πρατήρια 
καυσίμων στη χώρα, αυξήθηκε η ποσότητα του πετρελαίου που παράγεται στη χώρα.  

Η Βουλή επικύρωσε την «κυκλική  γραμμή 110 kV στην νότια Αλβανία» 

Η Α/Βουλή επικύρωσε την συμφωνία της Αλβανίας με την Γερμανική Κυβέρνηση για τη χρηματοδότηση του 
έργου μιας «κυκλικής γραμμής 110 kV στη Ν. Αλβανία. Το έργο αυτό, αξίας € 49 εκατ. είναι ένα από τα πιο 
σημαντικά που διεξάγεται από το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς (OST) και αυξάνει σημαντικά την 
ασφάλεια και τις παραμέτρους της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στην τουριστική περιοχή και ολόκληρη την 
περιοχή στα νοτιοανατολικά της Αλβανίας. Η κατασκευή κυκλικής γραμμής 110 kV στη Ν. Αλβανία στοχεύει 
στον αμοιβαίο εφοδιασμό της ζώνης των περιοχών Eρσεκα-Περμετή και Αυλώνα-Αγ.Σαράντα, βελτιώνοντας τις 
ρυθμίσεις ισχύος σε περιοχές με τουριστικό ενδιαφέρον.  

Έκθεση Εθνικής Υπηρεσίας Φυσικών Πόρων: Η Bankers εξαπατά το κράτος 

Σύμφωνα με τον τοπικό τύπο, σε έκθεση της Εθνικής Υπηρεσίας Φυσικών Πόρων αναφέρεται σκάνδαλο της 
εταιρείας εξόρυξης πετρελαίου Bankers Petrolium, η οποία έχει παραποιήσει έγγραφα με σκοπό την αποφυγή 
του ΦΠΑ. Το ύψος της φοροδιαφυγής για το αλβανικό κράτος υπολογίζεται περίπου στα $30 εκατ. 
 

1.2 Κλάδος κατασκευών, δομικών υλικών και Real Estate 

 

Οδικός Άξονας Τίρανα – Ελμπασάν: Ολοκλήρωση των εργασιών το Σεπτέμβριο τ.ε. 
Σύμφωνα με δηλώσεις του Δ/ντή του Φορέα Οδοποιίας της Αλβανίας κ. Dashamir Χhika στον τοπικό τύπο, οι 
εργασίες στον Οδικό Άξονα που συνδέει τα Τίρανα με το Ελμπασάν, έργο που έχει αναλάβει η ελληνική 
εταιρεία ΑΚΤΩΡ, θα ολοκληρωθούν το Σεπτέμβριο 2017. Σύντομα η Α/Κυβέρνηση θα καταθέσει στη Βουλή 
νομοσχέδιο για δάνειο ύψους $ 35 εκατ. από την Ισλαμική Τράπεζα Ανάπτυξης (ΙΒD), τα οποία θα διατεθούν 
αποκλειστικά για έργα αποτροπής κατολισθήσεων κατά μήκος του Άξονα αυτού, που δεν είχαν προβλεφθεί στο 
αρχικό σχέδιο. Σύμφωνα με έγγραφο που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Α/Κοινοβουλίου το δάνειο έχει 
περίοδο χάριτος τριών ετών και διάρκεια αποπληρωμής είκοσι έτη. Η IBD έχει ήδη συμβάλει στο έργο του 
αυτοκινητοδρόμου με χρηματοδότηση ύψους περίπου $ 223 εκατ. Το πρόσθετο δάνειο εγκρίθηκε από την 
Τράπεζα τον περασμένο Σεπτέμβριο. 

Α/ΥΠΟΙΚ: Επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για την παραχώρηση της ΤEDA - Spitalla 
Το Α/Υπουργείο Οικονομίας επανέλαβε την προκήρυξη του διαγωνισμού για την παραχώρηση της Ελεύθερης 
Ζώνης Τεχνολογικής και Οικονομικής Ανάπτυξης (TEDA) στη περιοχή Spitalla, στο Δυρράχιο, η οποία είχε 
κριθεί άγονη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Α/Υπουργείου, η 
προθεσμία για την υποβολή προσφορών λήγει στις 28 Απριλίου τ.ε. Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η 
κατασκευή, η ανάπτυξη, η συντήρηση και η λειτουργία της ΤΕDA, στην Spitalla, για μια περίοδο 99 ετών. Η εν 
λόγω περιοχή βρίσκεται κοντά στην δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αλβανίας το Δυρράχιο, κοντά στο λιμάνι, το 
μεγαλύτερο και πιο σημαντικό στην Αλβανία, μόλις 30 χιλ. μακριά από το διεθνές αεροδρόμιο «Μητέρα 
Τερέζα» των Τιράνων και 37 χιλ. από την πρωτεύουσα της Αλβανίας. Το ποσό της απαιτούμενης ασφάλειας 
προσφοράς είναι 15 εκατ. ΑΛΛ. Κριτήρια για την επιλογή των νικητών, είναι η τεχνική πρόταση για την 
κατασκευή της ζώνης (εκτιμάται σε 25 σημεία), οι επιπτώσεις στο περιβάλλον (10), ο κοινωνικός αντίκτυπος 
(15 πόντοι), το χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της επένδυσης (10) και η χρηματοοικονομική ικανότητα και 
η δυνατότητα χρηματοδότησης του έργου (business plan) (40). Αυτή είναι η τρίτη φορά που το Υπουργείο 
προκηρύσσει διαγωνισμό για το εν λόγω έργο. 

Δείκτης Κόστους Κατασκευής (δ΄ τρίμηνο 2016) 
Συμφώνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Στατιστικής της Αλβανίας (INSTAT) ο δείκτης κόστους κατασκευής, το δ’ 
τρίμηνο του 2016, αυξήθηκε κατά 0,4% σε ετήσια βάση, ενώ σε τριμηνιαία βάση κατά 0,2%. Σε ετήσια βάση, η 
ομάδα «δαπάνες υλικών», είχε τη μεγαλύτερη αύξηση 2,1%, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ακολούθως 
οι ομάδες «Λοιπά έξοδα» και «μισθολογικό κόστος» αυξήθηκαν κατά 1,9% και 1,2%, αντιστοίχως. Σε σύγκριση 
με το δ’ τρίμηνο του 2015, η μεγαλύτερη ετήσια μείωση παρατηρείται στην ομάδα «δαπάνες μεταφοράς», κατά 
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2,5%, ακολουθούμενη από την ομάδα «δαπάνες ενέργειας» κατά 0,4%. Επίσης, η μεγαλύτερη μείωση, το δ΄ 
τρίμηνο 2016, παρατηρείται στην ομάδα «δαπάνες υλικών» κατά 0,3%, σε σύγκριση με το προηγούμενο 
τρίμηνο. Μέσα σε αυτή την ομάδα, η υποομάδα «Δομικά Υλικά» μειώθηκε κατά 0,4% και η υποομάδα 
«Ηλεκτρικά και επικοινωνιακά  υλικά» μειώθηκαν κατά 0,1%. 

4.943 νομιμοποιήσεις ακινήτων τον Ιαν.-Φεβ. 2017 
Η Υπουργός Αστικής Ανάπτυξης, κα Englantina Gjermeni ενημέρωσε ότι για την περίοδο Ιαν.-Φεβ. 2017 
υπήρχαν 4.943 νομιμοποιήσεις σε άτυπες εγκαταστάσεις και τόνισε ότι υλοποιήθηκε μιας από τις μείζονες 
δεσμεύσεις στο πρόγραμμα της Κυβέρνησης 2013 - 2017, για την μαζική νομιμοποίηση των άτυπων περιοχών. 
Επίσης, όπως ανέφερε η Α/Υπουργός, σε 32 μήνες νομιμοποιήθηκαν περίπου 100.000 ακίνητα χωρίς άδεια, 
σημειώνοντας ρεκόρ στις νομιμοποιήσεις και συνεχάρη για την αφοσίωσή του το προσωπικό της αρμόδιας 
δημόσια υπηρεσίας (ALUIZNI). Με πάνω από 3.000 άδειες νομιμοποίησης στην περιοχή Σουκ και Σιακ 
ολοκληρώθηκε τελικά η νομιμοποίηση των παράνομων κτισμάτων σε άτυπες περιοχές στο δήμο του  
Δυρραχίου, ενώ η διαδικασία θα συνεχιστεί και σε άλλες περιοχές. 

€12 εκατ. ετησίως ο μέσος όρος των εξαγωγών των προϊόντων ξύλου 
Μετά τη δεκαετία του ‘90 η βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου στην Αλβανία υπέστη σημαντικές αλλαγές. 
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από το Α/Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης, στη 
βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου λειτουργούν 1.470 κατασκευαστικές εταιρείες και απασχολεί 7.000 
εργαζόμενους. Κατά την περίοδο 2014 – 2016, συμφώνα με το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης (MZHETTS), 
ο μέσος όρος των εξαγωγών των προϊόντων ξύλου ανέρχεται σε περίπου € 12 εκατ. ετησίως. 
 

1.3 Τραπεζικός & Ασφαλιστικός Τομέας 

 
Παγκόσμια Τράπεζα: ενέκρινε δάνειο $100 εκατ. για τον χρηματοπιστωτικό τομέα 
Το Δ.Σ. των Εκτελεστικών Διευθυντών της Παγκόσμιας Τράπεζας ενέκρινε, στις 13 Μαρτίου τ.ε., δάνειο $ 100 
εκατ. για την ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού τομέα της Αλβανίας. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τις πολιτικές 
μεταρρυθμίσεις με στόχο την ενίσχυση της ευελιξίας του τραπεζικού τομέα και τους κανόνες της εποπτείας των 
μη τραπεζικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην Αλβανία. Ειδικώτερα, η στήριξη διαρθρώνεται γύρω από 
τρεις πυλώνες: α) την υιοθέτηση μέτρων για τη μείωση των επισφαλών δανείων και την ενίσχυση οικονομικού 
δίχτυ ασφαλείας, β) την ενίσχυση των κανονισμών, των καθεστώτων εποπτείας, καθώς και την επίλυση των 
προβλημάτων των τραπεζικών και των αποταμιευτικών ενώσεων - πίστωσης (SΗΚΚ) και γ) την ενίσχυση των 
κανόνων και της εποπτείας των επενδυτικών κεφαλαίων. Η Παγκόσμια Τράπεζα έχει συμβάλει στην ενίσχυση 
του χρηματοπιστωτικού τομέα στην Αλβανία μέσω διαφόρων προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένου του 
δανείου του 2014 για την πολιτική ανάπτυξη και για τον εκσυγχρονισμό του χρηματοπιστωτικού τομέα. Το νέο 
αυτό σχέδιο προάγει το έργο και τα αποτελέσματα των προηγούμενων προγραμμάτων δανεισμού, τα οποία 
έχουν υποστηρίξει ένα ευρύ φάσμα μεταρρυθμίσεων για την αποκατάσταση της μακροοικονομικής 
σταθερότητας της χώρας, την επανεκκίνηση της οικονομικής ανάπτυξης, τη βελτίωση της διαχείριση των 
δημόσιων οικονομικών και τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος και του ενεργειακού τομέα. 

Αλβανοί τραπεζίτες προειδοποιούν: Προσοχή με τις δανειοδοτήσεις σε επιχειρήσεις 
Σύμφωνα με τον αλβανικό τύπο, αυξάνονται οι δανειοδοτήσεις σε αλβανικές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν 
δραστηριοποιούνται στην Αλβανία, με αποτέλεσμα την εκροή χρημάτων, τα οποία χάνουν την ευκαιρία να 
επενδυθούν στην τοπική αγορά, γεγονός που επισημαίνεται από Αλβανούς τραπεζίτες ως πρόβλημα. 
Ειδικώτερα, τέτοιου είδους δάνεια διπλασιάστηκαν, αγγίζοντας τον Ιανουάριο 2017, το ποσό των € 720 εκατ. 
Το ποσό αυτό σύμφωνα με τους τραπεζίτες χορηγείται κυρίως σε επιχειρήσεις στο Κόσσοβο, από μια ή δύο 
αλβανικές τράπεζες. Το συγκεκριμένο φαινόμενο οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στη μείωση της ζήτησης στην 
εγχώρια αγορά, κυρίως από τις μεγάλες επιχειρήσεις στην Αλβανία, καθώς και στα υψηλά επιτόκια των 
δανείων στις κοσσοβαρικές τράπεζες.  

ΤτΑ: περίπου το 60% των δανείων και το 52% των τραπεζικών καταθέσεων είναι σε ξένο νόμισμα 
Το χρηματοπιστωτικό σύστημα στην Αλβανία χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό εξάρτησης από το ευρώ, παρά 
τις ρυθμιστικές προσπάθειες για τον περιορισμό της χρήσης του ευρωπαϊκού νομίσματος, κατά την τελευταία 
δεκαετία. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Αλβανίας (ΤτΑ) περίπου το 60% των δανείων και το 52% των 
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τραπεζικών καταθέσεων είναι σε ξένο νόμισμα, κυρίως σε ευρώ. Εν τω μεταξύ, τα συναλλαγματικά αποθέματα 
χρησιμεύουν ως μέσο που προορίζεται για την κάλυψη ενδεχόμενων έκτακτων αναγκών της οικονομίας σε ξένο 
νόμισμα και τον περιορισμό των επιπτώσεων των διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Ως εκ 
τούτου, η ΤτΑ προτίθεται να εκπονήσει στρατηγική για τη μείωση της λεγόμενη «ευρώ-ποίησης» και την 
έκτακτη πρόβλεψη των αναγκών σε ξένο νόμισμα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.  

ΤτΑ: Σημαντική βελτίωση των μη-εξυπηρετούμενων δάνειων τα τελευταία δύο χρόνια 
Η Τράπεζα της Αλβανίας παραμένει προσηλωμένη στη μείωση και τον περιορισμό του ποσοστού των μη- 
εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs), με ικανοποιητικά αποτελέσματα τα τελευταία δύο χρόνια. Στο τέλος του 
2016, συμφώνα με στοιχεία της ΤτΑ, το ποσοστό των NPLs παρουσίασε σχετική μείωση κατά 18,3%, ενώ σε 
απόλυτες τιμές συρρικνώθηκαν περίπου στο 19% (από 22,8% το 2014). Τα στοιχεία δείχνουν συνεχιζόμενη 
πτωτική τάση και τον Ιανουάριο 2017.  

Μελέτη της ΤτΑ: Ανταγωνιστικό, διαφανές και μη μονοπωλιακό το τραπεζικό σύστημα στην Αλβανία  
Εμπειρογνώμονες της ΤτΑ έχουν μετρήσει τη συμπεριφορά των εμπορικών τραπεζών που δραστηριοποιούνται 
στη χώρα, όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, για την περίοδο 2002-2015 και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι 
το αλβανικό τραπεζικό σύστημα λειτουργεί σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, διαφανές και μη μονοπωλιακό. 
Το θέμα του ανταγωνισμού στον τραπεζικό τομέα έχει προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια, 
λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά και λόγω της παγκοσμιοποίησης, της απελευθέρωσης των 
χρηματοπιστωτικών αγορών σε παγκόσμιο επίπεδο και της τραπεζικής εναρμόνισης.  

Αύξηση κατά 37% των λογαριασμών μέσω internet banking  
Σύμφωνα με την Τράπεζα της Αλβανίας η υπηρεσία «internet banking» κερδίζει έδαφος στο κοινό τραπεζικό 
σύστημα. Πέρυσι, ο αριθμός των λογαριασμών που συνδέονται με το διαδίκτυο αυξήθηκαν κατά 37%, ενώ 
περίπου 209.000 λογαριασμοί έχουν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου και αντιπροσωπεύουν περίπου το 6% 
του συνόλου των τραπεζικών λογαριασμών. Από τις 16 τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Αλβανία, 12 
από αυτές προσφέρουν ήδη υπηρεσία e-banking. Σύμφωνα με τις παγκόσμιες τάσεις αναμένεται ότι στο 
μέλλον αυτή η υπηρεσία θα καταστεί ένα απαραίτητο τμήμα της δραστηριότητας κάθε τράπεζας.  

ΤτΑ: 3% ετήσια αύξηση των τραπεζικών καταθέσεων, το 2016 
Ετήσια αύξηση, κατά 3%, των συνολικών τραπεζικών καταθέσεων, για το 2016, ανακοίνωσε η Τράπεζα της 
Αλβανίας. Ειδικώτερα, οι καταθέσεις το 2016 ανήλθαν συνολικά σε 1.014 δισ. ΑΛΛ, ή περίπου € 7,4 δις. Μετά 
την αύξηση, κατά 17 δισ. ΑΛΛ, το Δεκέμβριο, οι καταθέσεις μειώθηκαν ελαφρά κατά 300 εκατ. ΑΛΛ τον 
Ιανουάριο τ.έ., ενώ παραμένουν στο ίδιο επίπεδο, ως προς τον ετήσιο ρυθμό αύξησης. Η αύξηση των 
καταθέσεων, κατά τη διάρκεια του 2016, προήλθε κυρίως από καταθέσεις σε ξένο νόμισμα, οι οποίες ετησίως 
αυξήθηκαν κατά 6,6%. Παράγοντες που ευνόησαν την αύξηση των καταθέσεων ήταν οι ξένες επενδύσεις και η 
αυξητική τάση των εξαγωγών. 

Οι Αλβανικές τράπεζες έκλεισαν με καθαρά κέρδη 9,3 δισ. ΑΛΛ, το 2016 
Σύμφωνα με την Τράπεζα της Αλβανίας (ΤτΑ), το 2016, οι εμπορικές τράπεζες κατέγραψαν καθαρά κέρδη 9,3 
δισ. ΑΛΛ ή περίπου € 68 εκατ. Το δ’ τρίμηνο του έτους αποδείχθηκε θετικό για τις οικονομικές επιδόσεις του 
τραπεζικού τομέα. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν, περίπου, κατά 3 δισ ΑΛΛ, το τελευταίο τρίμηνο, ωστόσο, σε 
σύγκριση με ένα χρόνο πριν, όπως αναμενόταν, το 2016 έφερε μια διόρθωση προς τα κάτω των εσόδων, 
περίπου 41%. Οι ειδικοί λένε ότι οι κυριότεροι λόγοι ήταν η μείωση των επιτοκίων αλλά και η αύξηση των 
προβλέψεων για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs). Ωστόσο, τα NPLs παραμένουν ένας παράγοντας με 
αρνητικό αντίκτυπο στην πιστωτική επέκταση και στην κερδοφορία του τραπεζικού συστήματος. 

Πτωτική η τάση των έντοκων ομολόγων 
Το τραπεζικό σύστημα εξακολουθεί να παρουσιάζει σταθερότητα και ρευστότητα. Σύμφωνα με στοιχεία της 
Τράπεζας της Αλβανίας, κατά τους δύο πρώτους μήνες τ.ε., η προσφορά των ομολόγων του δημοσίου ήταν 
διπλάσια από τη ζήτηση. Ως αποτέλεσμα, τα επιτόκια των ομολόγων ακολουθούν πτωτική τάση, φτάνοντας 
στο ιστορικά χαμηλότερο επίπεδο. Οι εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές δείχνουν ότι η οικονομία έχει 
πλεόνασμα αποταμιεύσεων, τα επιτόκια είναι χαμηλότερα από το ποσοστό του πληθωρισμού και οι 
καταθέσεις συνεχίζουν να αυξάνονται ταχύτερα από τα δάνεια. Ενώ οι καταθέσεις έχουν αυξηθεί, ο δείκτης των 
πιστώσεων παραμείνει σχεδόν το ίδιο σε σχέση με το 2016.  
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Αυξητική η τάση των καταναλωτικών πιστώσεων 
Η Τράπεζα της Αλβανίας, αναφέρει ότι, το 2016, η καταναλωτική πίστωση αυξήθηκε κατά 12% σε σύγκριση με 
ένα χρόνο πριν. Το χαρτοφυλάκιο των καταναλωτικών χορηγήσεων των τραπεζών φτάνει σχεδόν στα € 39 δισ, 
μη συμπεριλαμβανομένων των υπεραναλήψεων. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η αύξηση της καταναλωτικής 
πίστωσης οδηγεί σε αύξηση της ζήτησης και της κατανάλωσης, με θετικά αποτελέσματα για την οικονομική 
ανάπτυξη γενικότερα. 
 

1.4 Τομέας Μεταφορών 

 
Λιμένας Δυρραχίου: Το α’ δίμηνο τ.ε. έχουν μεταφερθεί 115 τόνοι φορτίων και 91 χιλ. επιβάτες  
Με τις γραμμές πλοίων για «Δυρράχιο-Μπάρι-Δυρράχιο» και «Δυρράχιο-Ανκόνα-Δυρράχιο», κατά τη διάρκεια 
των δύο πρώτων μηνών του τ.έ., έχουν μεταφερθεί περίπου 91 χιλ. επιβάτες και 115 χιλ. τόνοι φορτίου με 
φορτηγά και ρυμουλκούμενα. Από το λιμάνι του Δυρραχίου προς την Ιταλία έχουν ξεκινήσει πάνω από 60 χιλ. 
επιβάτες ή διπλάσιο από αυτούς που αποβιβάστηκαν από τα πλοία κατά τον Ιαν.-Φεβ. 2017. Την ίδια περίοδο 
τα πλοία έχουν πραγματοποιήσει 146 ταξίδια, ή 20 λιγότερα από τον αριθμό των κρουαζιέρων, σε σχέση με το 
πρώτο δίμηνο του 2016. Εκτός από τους επιβάτες, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα τα πλοία έχουν μεταφέρει 
επιπλέον 18.725 αυτοκίνητα και 10.406 φορτηγά και ρυμουλκούμενα. 

Επενδύσεις για την επέκταση των λιμένων στη Αυλώνα και Αγ. Σαράντα 
Εντείνονται οι εργασίες για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών και των υποδομών στα δύο λιμάνια των 
παράκτιων πόλεων στο νότο της χώρας, στη Αυλώνα και τους Αγ. Σαράντα, παραμονές της θερινής περιόδου.  
Στο λιμάνι των Αγ. Σαράντα οι βελτιώσεις έχουν αρχίσει να επηρεάζουν σημαντικά την αύξηση του αριθμού 
των πλοίων και των τουριστών, ενώ στην Αυλώνα συνεχίζονται οι εργασίες για την επέκταση του λιμανιού. Στις 
αρχές του τρέχοντος έτους έχουν πραγματοποιηθεί και τα δύο λιμάνια έργα με προδιαγραφές ασφαλείας, τα 
οποία παρακολουθούνται από Διεθνείς Οργανισμούς. Τα έργα στο λιμάνι της Αυλώνας αναμένονται να 
ολοκληρωθούν το καλοκαίρι και αφορούν στην διεύρυνση της αποβάθρας προκειμένου να διευκολυνθεί ο 
ελλιμενισμός μεγάλων κρουαζιερόπλοιων. Μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω επένδυσης, το λιμάνι της 
Αυλώνας θα είναι σε θέση να φορτώνει τεσσάρα κρουαζιερόπλοια ταυτόχρονα, βελτιώνοντας την ποιότητα των 
υπηρεσιών. Ενώ στο λιμάνι των Αγίων Σαράντα, η υλοποίηση του έργου της Παγκόσμιας Τράπεζας για την 
επέκταση της αποβάθρας, κατά τη διάρκεια των ετών 2010-2013, επέτρεψε την αύξηση της ροής των 
τουριστών. Με το νέο έργο, αναμένεται να πραγματοποιηθεί ανακατανομή αποβάθρων για τα τουριστικά 
κρουαζιερόπλοια και για τα εμπορευματικά.  

Αύξηση της κίνησης στο λιμάνι των Αγίων Σαράντα. 
Περίπου 71 πλοία, με χωρητικότητα 1.000-3.500 επισκέπτες, θα σταματήσουν στο λιμάνι των Αγ. Σαράντα, 
ενώ αναμένεται να ελλιμενιστούν και δεκάδες μικρότερα σκάφη, εντός του έτους 2017, σύμφωνα με τον Δ/ντή 
του λιμένα των Αγ. Σαράντα κ. Sotir Davella, ο οποίος ανέφερε ότι φέτος έχει αυξηθεί σημαντικά το ενδιαφέρον 
των πλοίων από διαφορετικά μέρη του κόσμου. Ενδεικτικά αναφέρθηκε σε μία από τις πιο γνώστες εταιρείες 
στην Ευρώπη την "MSC Cruises", η οποία δήλωσε ότι θα κάνει το λιμένα των Αγ. Σαράντα εβδομαδιαίο 
προορισμό για τα ταξίδια της στη Μεσόγειο, αρχής γενομένης από τον Απρίλιο τ.ε. Επίσης, οι εταιρείες 
κρουαζιερόπλοιων "Cunard, η P&O Cruises" και "Holland America", ανακοίνωσαν στο τέλος του προηγούμενου 
έτους, ότι θα αποφευχθούν τα τουρκικά λιμάνια το 2017, αντικαθιστώντας τα δρομολόγια προς την Κέρκυρα 
και τους Αγ. Σαράντα. Σύμφωνα με στοιχεία από το λιμάνι των Αγ. Σαράντα, πέρυσι αφίχθησαν περίπου 251 
χιλ. επιβάτες, ή περίπου 60 χιλ. περισσότεροι από ότι το 2015. Ενώ ο αριθμός των μεγάλων κρουαζιερόπλοιων 
που ελλιμενίστηκε στους Αγ. Σαράντα το 2016 αυξήθηκε σε 22 από 10 το 2015. Ο κ. Davella εκτίμησε ότι η 
αύξηση των επενδύσεων σε λιμενικές υποδομές και η ασφάλεια και η ποιότητα των υπηρεσιών, οδήγησε στην 
αύξηση του αριθμού των σκαφών αναψυχής, τα οποία το 2016 καταγράφτηκαν σε αριθμό 657, σε αντίθεση με 
τα 455, το 2015. 

 
 
Αύξηση των τιμών του πετρελαίου στην εγχώρια αγορά. 
Στην εγχώρια αγορά οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί κατά περίπου 4-5 ΑΛΛ ανά λίτρο, στις αρχές 
Μαρτίου τ.ε., γεγονός που αντικατοπτρίζει την αύξηση των τιμών πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Από μια 
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έρευνα σε βενζινάδικα στην πρωτεύουσα, φαίνεται ότι, κατά μέσο όρο, το πετρέλαιο πωλείται 171 έως 172 
ΑΛΛ / λίτρο και η βενζίνη 172-173 ΑΛΛ / λίτρο. Από το Δεκέμβριο 2016 το Brent έχει υπερβεί τα $50/βαρέλι, με 
την υψηλότερη τιμή να σημειώνεται τον Απρίλιο του 2016. Πρόσφατα η τιμή του Brent έκλεισε στα 
$55,9/βαρέλι. Αυτό είναι το τρίτο κύμα υψηλής αύξησης τιμών, από τον Ιανουάριο 2016, όταν η τιμή είχε πέσει 
κάτω από τα 160 ΑΛΛ/λίτρο. 

Διάφορα σιδηροδρομικά έργα στην Αλβανία και η σύνδεση με την Ελλάδα.  
Σύμφωνα με τον αλβανικό τύπο, η Νομική Επιτροπή του Κοινοβουλίου ενέκρινε την επικύρωση Συμφωνίας 
δανείου μεταξύ της Δημοκρατίας της Αλβανίας και της EBRD για τη χρηματοδότηση του έργου «αλβανικοί 
Σιδηρόδρομοι - Αποκατάσταση της σιδηροδρομικής γραμμής Τίρανα - Δυρράχιο και την κατασκευή της 
σιδηροδρομικής γραμμής προς το Διεθνές Αεροδρόμιο των Τιράνων». Το κατασκευαστικό έργο για αυτή την 
σιδηροδρομική γραμμή αναμένεται να ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο τ.έ, και η προθεσμία για την ολοκλήρωση 
του έργου είναι περίπου 3 χρόνια. O Γεν. Δ/ντής Μεταφορών και Υποδομών του A/Υπουργείου Μεταφορών, κ. 
Thimio Plaku, ανέφερε ότι έχει ξεκινήσει ήδη μελέτης σκοπιμότητας για τη σιδηροδρομική Rrogozhine-Elbasan-
Librazhd-Pogradec και Lin., και ότι υπάρχει επιχορήγηση ύψους €4,5 εκατ., η οποία εγκρίθηκε πρόσφατα για 
την υλοποίηση του σιδηροδρομικού έργου Vore-Hani i Hotit. Επίσης έκανε αναφορά στο έργο σιδηροδρόμου 
Τίρανα-Ρίνας-Δυρράχιο, που θα κοστίσει € 91 εκατ., από τα οποία €36,8 εκατ. θα χρηματοδοτηθούν από την 
EBRD, €32,9 εκατ. θα είναι επιχορήγηση από τη συμφωνία του Βερολίνου στο πλαίσιο των προγραμμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Δυτικά Βαλκάνια, ενώ το υπόλοιπο θα χρηματοδοτηθεί από την Αλβανική 
Κυβέρνηση. Τέλος, ο κ. Plaku ανέφερε ότι, η Α/Κυβέρνηση μελετά σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές την 
κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής που θα συνδέει τις δυο χώρες. Το έργο βρίσκεται στο στάδιο της μελέτης 
βιωσιμότητας και έχει κατατεθεί σχετική πρόταση στο πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας 
INTERREG IPA II «Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020», η οποία αναμένεται να εγκριθεί τον Απρίλιο τ.ε. Η εν λόγω 
πρωτοβουλία συζητείται μεταξύ των Υπουργείων Μεταφορών των δύο χωρών και το συνολικό ποσό του έργου 
περίπου € 1 εκατ. 
 

1.5 Τομέας Τροφίμων και Γεωργίας 

 
Κορυτσά, γεωργική  υπερπαραγωγή και αύξηση των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων. 
Ο γεωργικός  τομέας στην Αλβανία αυξάνεται από χρόνο σε χρόνο, το ίδιο και η συμβολή του στο Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν, καθιστώντας τον τομέα κλειδί για την ανάπτυξη της οικονομίας. Μια από τις πιο σημαντικές 
γεωργικές και κτηνοτροφικές περιοχές είναι η Κορυτσά, όπου παράγονται άφθονα λαχανικά φυσικά και 
θερμοκηπίου, καθώς και νωπά και μεταποιημένα προϊόντα αγροδιατροφής. Στη εν λόγω περιοχή της ΝΑ 
Αλβανίας, στον τομέα αυτό αυξάνονται συνεχώς όχι μόνο οι καλλιεργούμενες έκτασης και οι εργαζόμενοι αλλά 
και οι εξαγωγές των προϊόντων που παράγονται, σύμφωνα με τον Δ/ντή Γεωργίας στην Κορυτσά, κ. Vulnet 
Gjolla. Όπως ανέφερε στην περιοχή υπάρχουν διάφορα είδη καλλιεργειών, αλλά αυτά που κυριαρχούν και 
ευνοούνται από τις κλιματολογικές συνθήκες είναι τα μήλα, τα κρεμμύδια και τα φασόλια. Σύμφωνα με τον ίδιο, 
η παραγωγή μήλων φτάνει τους 65.000 τόνους ετησίως, εκ των οποίων οι 10.000 τόνοι εξάγονται, όχι μόνο στις 
περιφερειακές αγορές, αλλά και σε εκείνες της ΕΕ., και 5 χιλ. τόνοι μήλα εξάγονται μεταποιημένα. Σημαντική 
προοδευτική αύξηση υπάρχει στην παραγωγή κρεμμυδιών και πατατών, φτάνοντας τους 35.000 και 40.000 
τόνοι αντίστοιχα. Ο επικεφαλής στον τομέα της γεωργίας στην Κορυτσάς, εξηγεί ότι η αύξηση της γεωργικής 
παραγωγής είναι η καλύτερη απάντηση στην δημιουργία νέων κέντρων ψυγείων αποθήκευσης. Σύμφωνα με 
τον ίδιο, υπάρχουν περίπου 39 τέτοια κέντρα, στα οποία έχει κατατεθεί και αποθηκεύεται σχεδόν το 25% της 
παραγωγής, με τη φιλοδοξία το ποσοστό να αυξηθεί στο 50% της ποσότητας των αποθηκευμένων γεωργικών 
προϊόντων. Το Α/Υπουργείο Γεωργίας στηρίζει τους παραγωγούς στη περιοχή της Κορυτσά με επιδοτήσεις, 
ενώ φέτος θα προστεθεί στα μέτρα στήριξης η χρηματοδότηση προγράμματος για την προμήθεια 
προστατευτικών διχτύων κατά των χαλαζοπτώσεων, συμβάλλοντας στη διατήρηση της παραγωγής και την 
προστασία της λόγω κακών καιρικών συνθηκών.  

 
Οργάνωση των καλλιεργητών από τα αρμόδια τμήματα γεωργίας της περιφέρειας. 
Τα τμήματα γεωργίας έχουν αρχίσει να προσανατολίσουν τους αγρότες σε καλλιέργειες προϊόντων βάσει των 
απαιτήσεων της εγχώριας και ξένης αγοράς. Η νέα αυτή πρακτική, έχει προκύψει από την εμπειρία των 
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τελευταίων ετών, όπου η δημιουργία μεγάλων αποθεμάτων αγροτικών προϊόντων, οδηγούν σε πωλήσεις κάτω 
του κόστους. Σύμφωνα με τον κ. Dhimitraq Qorri, ειδικός του Τμήματος Γεωργίας στη Lushnje, είναι αναγκαίος 
ο εξορθολογισμός της αγροτικής παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση, ώστε να αποφεύγεται η 
υπερπαραγωγή που οδηγεί σε υπερβολική πτώση των τιμών. Αυτήν την περίοδο, έχει ολοκληρωθεί η φύτευση 
λαχανικών σε θερμοκήπια και έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η φύτευση καρπουζιού στην περιοχή Divjakës. Στην 
περιοχή Lushnja υπάρχουν περίπου 525 στρέμματα φυτευτικά θερμοκήπια, από τα οποία το 60% αφορούν 
ντομάτες, το 20% αγγούρια και το 10% πιπεριές, καθώς αυτά είναι τα πιο περιζήτητα προϊόντα, για τα οποία το 
τρέχον έτος έχουν υπογραφεί περίπου 30 συμβάσεις με τους αγρότες. 

Συνέδριο: «Πρόσβαση των Αγροτών στην Αγορά» / γεωργία κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης 
Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Τίρανων διοργάνωσε συνέδριο με θέμα «Πρόσβαση των Αγροτών στην Αγορά», 
στην οποία συμμετείχαν εμπειρογνώμονες της γερμανικής Πρεσβείας. Ο Επικεφαλής του Τομέα Αναπτυξιακής 
Πολιτικής στη Γερμανική Πρεσβεία στα Τίρανα, κ. Maren Kneller ανέφερε ότι η γεωργία είναι το κλειδί για την 
κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Αλβανίας και πρόσθεσε ότι οι συμβολαιακές καλλιέργειες έχουν  
μεγάλες δυνατότητες για στην αύξηση της παραγωγικότητας και την υψηλότερη απόδοση. Ως εκ τούτου το GIZ, 
δήλωσε ότι θα αναλύσει το νομικό πλαίσιο στην Αλβανία για τις συμβάσεις στον τομέα της γεωργίας, θα 
συμβάλει στην ανάπτυξη ενός εγχειριδίου με πρακτικά παραδείγματα και θα διοργανώσει ένα σεμινάριο 
κατάρτισης για τους υπαλλήλους, τους εκπροσώπους του γεωργικού τομέα και τους ηγέτες των οργανώσεων 
των αγροτών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δεδομένου ότι η συμβολαιακή καλλιέργεια είναι ένα επιτυχημένο 
μοντέλο, η αλβανική Κυβέρνηση πρέπει να δημιουργήσει ευνοϊκό περιβάλλον για αυτήν, και να συμπεριλάβει 
επίσης καινοτόμα συστήματα ασφαλείας, επενδύοντας σε υποδομές, επαγγελματική κατάρτιση και διασφάλιση 
του δικαιώματος στη γη και στην περιουσία. Ο κ. Alban Zusi, Πρόεδρος του Κέντρου των αλβανικών εξαγωγών 
τόνισε ότι τα προβλήματα και οι προκλήσεις στον τομέα της επεξεργασίας τροφίμων είναι πολλά και 
σχετίζονται, μεταξύ άλλων, και με τη θεσμική συνεργασία μεταξύ της Α/Κυβέρνησης και του ιδιωτικού τομέα.  

Bogovic: Υπέρ των γεωργικών συνεταιρισμών και των εμπορικών γεωργικών σημάτων. 
Ο Α/Υπουργός Γεωργίας, κ. Panariti, υποδέχθηκε στις 18-03-2017, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης, τον 
ευρωβουλευτή της Σλοβενίας  κ. Franc Bogovic, ο οποίος συνοδευόταν από την Πρέσβη της Σλοβενίας στα 
Τίρανα, κα. Lea STANČIČ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι εμπειρίες των δύο χωρών, όσον 
αφορά στην ανάπτυξη της γεωργίας, με έμφαση στην αγροτική ανάπτυξη, την δημιουργία εμπορικών σημάτων 
και τη στήριξη των μικρών γεωργών, καθώς και στη βοήθεια για την απορρόφηση κονδυλίων από την Ε.Έ για 
τους Αλβανούς γεωργούς. Ο κ. Bogovic εξήγησε στον Α/Υπουργό το μοντέλο της Σλοβενίας για τη στήριξη της 
γεωργικής ανάπτυξης, μέσω των γεωργικών ενώσεων. Αναφέρθηκε, επίσης, τη ανάγκη δημιουργίας επώνυμων 
προϊόντων, τονίζοντας τις ευνοϊκές για τη γεωργία φυσικές συνθήκες που επικρατούν στην Αλβανία, καθώς και 
την ανάπτυξη του αγροτουρισμού, ισχυριζόμενος ότι αυτός βοηθά όχι μόνο στην αύξηση της παραγωγή ή την 
ενίσχυση των αγροτών, αλλά παρέχει μια πολύτιμη συμβολή στην ανάπτυξη του τουρισμού. Από την πλευρά 
του, ο Α/Υπουργός κ. Panariti, ευχαρίστησε τον ευρωβουλευτή για την επίσκεψη και τον ενημέρωσε για τα 
προγράμματα βοηθείας του Α/Υπουργείου προς τους αγρότες, κατά τα τελευταία χρόνια, με στόχο την αύξηση 
της παραγωγικής ικανότητας, την επεξεργασία και συλλογή, την αύξηση εξαγωγών γεωργικών προϊόντων, 
κ.λπ. Ο κ. Bogovic εγγυήθηκε στον Α/Υπουργό για την υποστήριξη της χώρας του και υποσχέθηκε την παροχή 
βοήθειας προς την Αλβανία από ειδικούς Σλοβένους στα θέματα της γεωργίας.  

Νέα προγράμματα επιδοτήσεων για την στήριξη των αγροτών.  
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Α/Κυβέρνηση θα διαθέσει συνολικά $16 εκατ. σε επιχορηγήσεις προς τους 
αγρότες για το 2017. Τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων κατευθύνουν τα κεφάλαια προς φτωχότερους αγρότες, 
ενώ οι μεγαλύτεροι αγρότες θα υποστηρίζονται μόνο με χαμηλότοκα δάνεια από το ταμείο εγγυήσεων 
(ΒΕΡΖΗ). Πηγές του Υπουργείου Γεωργίας, αναφέρουν ότι οι πρώτοι που θα επωφεληθούν από τις μικρές 
αλλαγές είναι οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι θα λαμβάνουν 1.200 ΑΛΛ, για κάθε ζώο που εκτρέφουν (γιδοπρόβατα). 
Οι κτηνοτρόφοι με περισσότερες από 10 αγελάδες θα επιδοτούνται με 10 ΑΛΛ ανά λίτρο γάλακτος, βάσει 
τιμολόγιου, και με 5.000 ΑΛΛ για κάθε αγελάδα. Φέτος, για πρώτη φορά θα επιδοτηθούν οι παραγωγοί 
λαχανικών θερμοκηπίων με σημαντική παραγωγική επιφάνεια και η χρηματοδότηση στοχεύει στην επέκταση 
της δραστηριότητας.  

Οι μικρό-πιστώσεις αυξήθηκαν κατά 14,3% 
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Η Τράπεζα της Αλβανίας ανακοινώσε ότι ο δανεισμός για μικρά ποσά από αποταμιεύσεις και πιστωτικά 
ιδρύματα (μικροπιστώσεις) ανήλθαν σε 5,5 δισ. ΑΛΛ το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 14,3% σε σύγκριση με 
ένα χρόνο πριν. Η εξασφάλιση μικροχρηματοδότησης και πιστωτικών προγραμμάτων είναι ένας σημαντικός 
παράγοντας στη χρηματοδότηση της οικονομίας, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές. Παρά το γεγονός ότι η 
συνολική αξία των δανείων στον τομέα αυτό αντιπροσωπεύει μόνο το 1% των συνολικών πιστώσεων προς την 
οικονομία, η εξασφάλιση μικρο-πιστωσή είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα για στήριξη 
χρηματοδότησης των  μικρών αγροτών. Σύμφωνα με την Τράπεζα, το 2016, οι καταθέσεις σε αυτές τις εταιρείες 
αυξήθηκαν κατά 30% με τη συμπλήρωση σχεδόν 88% του δανειακού χαρτοφυλακίου, ενώ πριν από τρία 
χρόνια χρηματοδοτούσαν μόνο το 65%. 

Δωρεάν διανομή βοοειδών σε κτηνοτρόφους μετά τη νόσο της δερματοπάθειας (οζώδη δερματίτιδα). 
Το Υπουργείο Γεωργίας συνεχίζει τη δωρεάν διανομή των βοοειδών στους κτηνοτρόφους, αντικαθιστώντας  τα 
βοοειδή που είχαν πληγεί από τη νόσο της δερματοπάθειας, το περασμένο έτος. Η διανομή ξεκίνησε από την 
περιοχή Bulqize (Dibra), με 60 αγελάδες Ολλανδικής φυλής, έχει ολοκληρωθεί ήδη για τις περιοχές Χας, 
Κούκες, Ελμπασάν και θα συνεχιστεί σε όλη τη χώρα, με την αποζημίωση όλων των ζώων που έχουν 
προσβληθεί από δερματοπάθειες. Κατά τη διάρκεια του 2016, η ασθένεια άγγιξε εκατοντάδες ζώα. Το 
Α/Υπουργείο αποζημίωσε τους κτηνοτρόφους με ζωντανά βοοειδή που παρήγγειλε στη Δανία και η διανομή 
άρχισε αφού η ασθένεια ήταν υπό πλήρη έλεγχο σε όλη τη χώρα. 

Lushnje - H αποκατάσταση των αρδευτικών καναλιών θα αυξήσει την γεωργική παραγωγή. 
Μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου τ.ε. αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί η αποκατάσταση περίπου 500 χλμ 
αρδευτικών καναλιών στην περιοχή Lushnje, της ανατολικής Αλβανίας, η οποία θα ευνοήσει την γεωργική 
παραγωγή και τους αγρότες της περιοχή. Εδώ και 25 χρόνια, το κεντρικό δίκτυο καναλιών άρδευσης στην 
περιοχή δεν λειτουργεί σωστά και παρουσιάζει εκτενείς βλάβες. Στην Lushnje, επί του παρόντος, μόνο το 20% 
του αρδευτικού συστήματος είναι σε λειτουργία, αφήνοντας χιλιάδες στρέμματα γης χωρίς άρδευση. Ως εκ 
τούτου, αποφασίσθηκαν παρεμβάσεις με έργα εκ μέρους του Δήμου. Το σύστημα άρδευσης στην περιοχή της 
χτίστηκε στη δεκαετία του '70. Μετά τη δεκαετία του '90, το 80% του δικτύου είχε καταστραφεί και μέρος του 
είχε καταπατήθηκε από παράνομες κατασκευές, ενώ το υπόλοιπο καλύφθηκε από συντρίμμια. 
 

1.6 Τουριστικός τομέας  

 
Οι μετακινήσεις των πολιτών στην Αλβανία - Φεβρουάριο 2017 
Σύμφωνα με στοιχεία της INSTAT, o αριθμός των αφίξεων Αλβανών και ξένων υπηκόων στην Αλβανία, τον 
Φεβρουάριο 2017, ήταν 464.485 άτομα. Σε σύγκριση με το Φεβρουάριο 2016, ο δείκτης αυτός αυξήθηκε κατά 
3,6%. Ο αριθμός των αφίξεων μόνο ξένων πολιτών στη χώρα ήταν 185.721. Σε σύγκριση με το Φεβρουάριο 
2016, ο αριθμός αυτός αυξήθηκε κατά 9,5%. Ο αριθμός αφίξεων ξένων πολιτών στην Αλβανία, κατά την 
περίοδο Ιαν.-Φεβ. 2017, αυξήθηκε κατά 4,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Αλβανοί και 
ξένοι υπήκοοι που βγήκαν από τη χώρα έφτασαν τους 481.613, το Φεβρουάριο 2017, σημειώνοντας αύξηση 
2,0%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Ο αριθμός των Αλβανών πολιτών που 
εξήλθαν από το έδαφος της Αλβανίας ήταν 297.279, το Φεβρουάριο 2017. Σε σύγκριση με το Φεβρουάριο 2016 
ο αριθμός αυτός αυξήθηκε κατά 0,7%. Ο αριθμός των ξένων πολιτών που εξήλθαν από το έδαφος της Αλβανίας 
κατά την περίοδο Ιαν.-Φεβ. 2017, μειώθηκε κατά 0,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Ο 
αριθμός των ξένων επισκεπτών στην Αλβανία για διακοπές και μονοήμερες επισκέψεις τον Φεβρουάριο 2017 
ήταν 35.096, ενώ το Φλεβάρη 2016 ο αριθμός αυτός ήταν 17.768. Στην Αλβανία, ο αριθμός των ξένων πολιτών 
που επισκέφτηκε την χώρα για προσωπικούς λόγους, τον Ιανουάριο 2017 ήταν 182.010 και αποτελούν το 
98,0% του συνολικού αριθμού των ξένων πολιτών που εισήλθαν στην χώρα. Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 
2016 ο αριθμός των ξένων πολιτών για προσωπικούς σκοπούς αυξήθηκε κατά 9,8%. Ο αριθμός των αφίξεων 
αλλοδαπών πολιτών στην Αλβανία για επαγγελματικούς σκοπούς, για την περίοδο Ιαν.-Φεβ.2017, αυξήθηκε 
κατά 4,5%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Ο αριθμός των αφίξεων 
αλλοδαπών πολιτών στην Αλβανία για επαγγελματικούς σκοπούς αποτελεί το 0,2% των εισροών ξένων 
πολιτών, και παρουσιάζει μείωση κατά 3,4%. Οι αφίξεις των ξένων από την ξηρά αποτελεί το μεγαλύτερο 
μερίδιο σε ποσοστό 83,6% επί του συνόλου, ενώ οι αεροπορικές και θαλάσσιες αφίξεις αποτελεστούν το 
13,5% και 2,9% αντίστοιχα. Ο μεγαλύτερος αριθμός αφίξεων αλλοδαπών στη Αλβανία, το Φεβρουάριο 2017 
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προήλθε από το Κοσσυφοπέδιο σε ποσοστό 33,9% και ακολουθούν οι αφίξεις από την ΠΓΔΜ με 16,1%, την 
Ελλάδα με 15,0% και το Μαυροβούνιο με 11,7%.  

Το  Ksamil μεταξύ των 20 επικρατέστερων ευρωπαϊκών παραλίων για επίσκεψη τον Μάιο. 
Η παραλία του Εξαμιλίου (Ksamil) στους Άγ. Σαράντα περιλαμβάνεται μεταξύ των 20 ευρωπαϊκών παραλίων 
που προταθήκαν για επίσκεψη τον Μάιο, από τον γνωστό βρετανικό περιοδικό «The Telegraph». Η 
συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται έξι μίλια μακριά από την Κέρκυρα. Πρόκειται για μια προσπάθεια 
επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου της περιοχής, πέραν του τριμήνου των καλοκαιρινών διακοπών, εκ 
μέρους του Α/Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης, Τουρισμού, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητα. Στο ίδιο 
πλαίσιο εντάσσεται και η δράση που ξεκίνησε την 27η Μαρτίου τ.ε. για τον καθαρισμό των παραλιών σε όλη 
την Αλβανία. 

IBRD:  € 63.8 εκατ. για έργα ολοκλήρωσης αστικής ανάπτυξης και Τουρισμού 
Η Σύμβαση δανείου μεταξύ Α/Κυβέρνησης και Διεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΙΒRD) 
ύψους € 63,8 εκατ., για έργα ολοκλήρωσης αστικής ανάπτυξης και Τουρισμού, έχει τεθεί σε ισχύ και 
αναμένεται να εφαρμοστεί, ως μέρος του μεσοπρόθεσμου προγράμματος του προϋπολογισμού 
ADF(ΑLBANIAN DEVELOPMENT FUND). Η Α/Κυβέρνηση έχει ορίσει ως περιοχές προτεραιότητας την 
παράκτια περιοχή Αυλώνας και Αγ. Σαράντα, καθώς και της ενδοχώρας του Μπερατίου, Αργυροκάστρου και 
Πρεμετής (Berat-Gjirokaster-Permet). Το Υπουργείο Αστικής Ανάπτυξης ενημέρωσε ότι οι Δήμοι θα επιλεγούν 
με βάση την προετοιμασία των μελετών και σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων των μελετών για τα αστικά 
σχέδια, την κατασκευή έργων για την αποκατάσταση των κτιρίων ιστορικής αξίας, την ανάπτυξη των δημόσιων 
χώρων, του οδικού δικτύου και λοιπών υποδομών.  
 
 

1.7 Τομέας Τεχνολογιών Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων  

 
AΚΕΡ: Η μείωση των τιμών προωθεί τον ανταγωνισμό στις Ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
Η  Αρχή Ηλεκτρονικής και Ταχυδρομικής Επικοινωνίας (ΑΚΕΡ) πρότεινε τη μείωση, κατά 18%, των τιμών για 
την προώθηση του ανταγωνισμού μεταξύ των φορέων ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Η εν λόγω πολιτική  
επιδιώκει να επιτραπεί σε εναλλακτικούς φορείς να προσφέρουν υπηρεσίες στους χρήστες χρησιμοποιώντας 
τις υφιστάμενες γραμμές της Albtelecom. Η υπηρεσία των ενοικιασμένων γραμμών επιτρέπει και την 
εξυπηρέτηση των φορέων που δεν έχουν φυσικές γραμμές στα κτίρια των χρηστών. Η χρήση αυτής της 
υπηρεσίας μεταξύ των φορέων αποφεύγει την κατασκευή πολλών παράλληλων γραμμών. Η αύξηση της 
αποτελεσματικότητας και η αποφυγή περιττών επενδύσεων, μειώνει το κόστος για τους φορείς και επιτρέπει 
πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αν εγκριθούν οι προτεινόμενες τιμές από την ΑΚΕΡ, αναμένονται να τεθούν σε ισχύ 
από την 1η Ιουλίου τ.έ. 
 

1.8 Τομέας Υγείας και Περιβάλλοντος 
 
Προς ψήφιση δύο εμπορικές συμφωνίες με την Γερμανία για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων 
Η Α/Κυβέρνηση έχει καταθέσει στην Βουλή δύο εμπορικές συμφωνίες για την κατανομή πιστώσεων από 
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, αξίας περίπου € 22 εκατ. για τη διαχείριση των στερεών 
αποβλήτων στην περιοχή της Αυλώνας. Σύμφωνα με την έκθεση που συνοδεύει τις Συμφωνίες, αναφέρετε ότι 
οι δύο Κυβερνήσεις συμφωνήσαν για τη χορήγηση ενός δανείου με ευνοϊκούς όρους από τη Γερμανική 
Κυβέρνηση, αξίας $ 12 εκατ. και επιχορήγηση € 2,5 εκατ. Η χρηματοδότηση αυτή θα διατεθεί μέσω της KfW για 
τη διαχείριση των αποβλήτων στην περιοχή της Αυλώνας. Το έργο θα ενταχθεί στον προϋπολογισμό των 
προγραμμάτων για τα έτη 2017-2019 και πιο συγκεκριμένα στο πρόγραμμα για την ολοκληρωμένη διαχείριση 
των αστικών αποβλήτων. 
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1.9 Άλλες ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος 

 
Το αργότερο έως τις 30 Απριλίου η υποβολή των ατομικών δηλώσεις εσόδων στην εφορία 
Τα φορολογούμενα άτομα που δηλώνουν φορολογητέο εισόδημα στο ποσό των 2 εκατ. ΑΛΛ, έχουν νομική 
υποχρέωση να υποβάλουν ατομική ηλεκτρονική κατάσταση των ετήσιων εσόδων. Με σχετικό δελτίο τύπου, η 
Γενική Διεύθυνση Φορολογίας ενημερώνει τους πολίτες ότι για τα έσοδα του 2016, πρέπει να υποβληθούν το 
αργότερο έως τις 30 Απριλίου 2017, οι ετήσιες δηλώσεις εισοδήματος. Το πρόσωπο που έχει την υποχρέωση 
να ανταποκριθεί στην υποβολή της ετήσιας δήλωσης του προσωπικού εισοδήματος, έχει το δικαίωμα να ορίζει 
με εξουσιοδότηση το νόμιμο εκπρόσωπό του για την ολοκλήρωση της δήλωσή του ή για κατάθεση αυτής. Η 
φορολογική δήλωση περιέχει στοιχεία για το ακαθάριστο εισόδημα, τα εκπιπτόμενα έξοδα, καθώς και τους  
φόρους που καταβάλλονται κατά τη διάρκεια της φορολογικής περιόδου (ημερολογιακό έτος). 

Σε εφαρμογή τίθεται ο νέος πτωχευτικός νόμος από 27 Μαρτίου 2017 
Ο νέος νόμος περί πτώχευσης τίθεται σε ισχύ από 27 Μαΐου τ.ε., θέτοντας το τέλος συγκεκριμένης περιόδου η 

οποία δόθηκε σε όλα τα μέρη για να εξοικειωθούν με το νόμο αυτό, που θεωρείται πολύ σημαντικός για την 

αλβανική οικονομία.  

Ο τομέας επίπλων στην Αλβανία αφορά 1.470 επιχειρήσεις με 7.000 εργαζομένους  
Στον τομέα παραγωγής επίπλου και επεξεργασίας ξύλου στην Αλβανία δραστηριοποιούνται περίπου 1.470 
επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν περίπου 7.000 άτομα, ενώ τα τελευταία τρία χρόνια, από την Αλβανία 
εξάγονται, κατά μέσο, προϊόντα με βάση το ξύλο, που φτάνουν σε αξία τα € 12 εκατ., ετησίως, συμφώνα με 
δήλωση της Υπουργού Οικονομικής Ανάπτυξης, Τουρισμού, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, κα Milva 
Ekonomi, κατά την επίσκεψη της στην 14η Διεθνή Έκθεση Επίπλων Shqiperia 2017, (Τίρανα, 11-14 Μαρτίου 
2017). Σε αυτή την έκθεση, που διοργανώθηκε από τον Albexpo Group σε συνεργασία με το Σύλλογο 
Παραγώγων Επίπλων Αλβανίας (AWPA) του Κόσσοβου και άλλες συναφείς οργανώσεις στην περιοχή, 
παρουσιάσθηκαν προϊόντα και τεχνολογίες που αφορούν στον τομέα των επίπλων, καθώς και εταιρίες 
παραγωγής ξύλου, εγχώριες και ξένες. Η Υπουργός Οικονομίας συναντήθηκε με όλους τους κατασκευαστές 
στην εκδήλωση και τους ενθάρρυνε να συνεχίσουν με περαιτέρω πρωτοβουλίες τους, να ενστερνιστούν την 
τεχνολογία και να συνεχίσουν την παράδοση στην επεξεργασία του ξύλου και να συνδράμουν με αυτόν τον 
τρόπο στην επέκταση των εξαγωγών. Οι διοργανωτές δηλώσαν ευχαριστημένοι από το αυξημένο ενδιαφέρον 
και την συμμετοχή των επιχειρήσεων (συμμετείχαν εταιρείες που παράγουν έπιπλα για το σπίτι, το γραφείο και 
έπιπλα για τους δημόσιους χώρους όπως ξενοδοχεία, μπαρ, καφετέριες, εστιατόρια, ξυλουργική και 
διακόσμηση κήπου, αλλά και εταιρείες που παρέχουν εξοπλισμό και μηχανήματα για την επεξεργασία του 
ξύλου, καθώς και οι εταιρείες που παρέχουν τις πρώτες ύλες και πρόσθετο εξοπλισμό, όπως αξεσουάρ, 
φωτισμό ή συσκευές κλπ). 

Υποδήματα «Made in Albania» - πρωτοβουλια υπέρ της απασχόλησης 
Οι Υπουργοί Οικονομικών κ. Arben Ahmetaj, και Κοινωνικής Πρόνοιας και Νεολαίας, κ. Blendi Klosi, ο 
Πρέσβης της Ιταλίας κ. Alberto CUTILLO και ο επικεφαλής του «BusinessAlbania» κ. Luan Bregasi συμμετείχαν 
στις 2 Μαρτίου τ.ε. σε εκδήλωση που διοργανώθηκε στα Τίρανα, για την παρουσίαση ενός νέου 
προγράμματος το οποίο υποστηρίζεται από την ιταλική Κυβέρνηση, για την μοντελοποίηση των υποδημάτων, 
ως προϊόντα «Made in Albania». Μιλώντας στη εκδήλωση ο Υπουργός κ. Ahmetaj, ανέφερε ότι το πρόγραμμα 
αυτό ενισχύει άμεσα την απασχόληση και τα εισοδήματα των απασχολουμένων στο κλάδο των υποδημάτων 
και βοηθά την παραγωγή ανταγωνιστικότερων αλβανικών προϊόντων για την περιφερειακή και παγκόσμια 
αγορά.  Ο Υπουργός κ. Klosi, δήλωσε ότι το έργο αυτό θα αποτελέσει απτό παράδειγμα για την ενίσχυση της 
απασχόλησης και πρόσθεσε ότι οι πολιτικές της Κυβέρνησης διευκολύνουν το επιχειρηματικό κλίμα και έχουν 
ως προτεραιότητα την επαγγελματική εκπαίδευση, με στόχο την αύξηση της απασχόλησης και της οικονομικής 
δραστηριότητας στη χώρα μας. Από την πλευρά του ο Πρέσβης κ. CUTILLO, εξέφρασε την ικανοποίησή του 
για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί από τη βιομηχανία υποδημάτων «Made in Αλβανία», μετά την ιταλική 
χρηματοδότηση από το πρόγραμμα. Είπε ότι χάρη σε αυτή την επένδυση, αυτή η επιχειρηματική 
δραστηριότητα  θα αυξήσει την απασχόληση και τις αλβανικές εξαγωγές.  

Αύξηση των επιχειρήσεων που δεν πληρώνουν φόρους  
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Σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας ο αριθμός των επιχειρήσεων που δεν πληρώνουν φόρους έχει 
αυξηθεί τον τελευταίο καιρό. Η Γενική Διεύθυνση Φορολογίας δημοσίευσε κατάλογο επιχειρήσεων – οφειλετών, 
τη λεγόμενη "μαύρη λίστα", σύμφωνα με την οποία, έως 10 Φεβρουάριου 2017, καταγράφηκαν 20.525 
επιχειρήσεις. Η κατάρτιση της μαύρης λίστας γίνεται αυτόματα μέσω της λειτουργίας του νέου ηλεκτρονικού 
συστήματος και περιλαμβάνει επιχειρήσεις που έχουν φορολογικές υποχρεώσεις από το 2009. Οι επιχειρήσεις 
που προβαίνουν σε ρύθμιση παλαιότερων καθυστερούμενων οφειλών απαλλάσσονται από τα πρόστιμα και 
τους τόκους υπερημερίας και καθίσταται δυνατή η έξοδός τους από τον κατάλογο των οφειλετών, κυρίως για 
εκείνους που είχαν υποχρεώσεις πριν από το 2010. 

Αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων. 
Αναμένεται απόφαση της Α/Κυβέρνησης για την αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, μετά την 
έγκρισή της από το Συμβούλιο των Υπουργών. Η αύξηση υπολογίζεται ότι θα κυμανθεί από 7% έως 36% και 
θα δοθεί αναδρομικά από την 1η Μαρτίου τ.ε. σε 110.000 εργαζομένους. Εν τω μεταξύ, στις 22 Φεβρουαρίου 
τ.ε., η Α/Κυβέρνηση ενέκρινε την απόφαση να αυξηθούν, κατά 3%, το σύνολο των συντάξεων, αρχής γενομένης 
από την 1η Μαρτίου τ.ε.. Με την απόφαση αυτή θα ωφεληθούν περίπου 640.000 συνταξιούχοι. Ο 
αντιπολιτευόμενος τύπος σχολιάζει ότι η συγκεκριμένη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου έχει 
προεκλογικό χαρακτήρα. 

Δικαιώματα ιδιοκτησίας γης προς τις γυναίκες στην Αλβανία. 
Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν κατά τη διάρκεια συνεδρίου με τίτλο «Η ενδυνάμωση των γυναικών μέσω 
της πρόσβασης τους σε ιδιοκτησία γης», μόνο το 29% των Αλβανών γυναικών έχουν ιδιοκτησία γης, τα 2/3 των 
Αλβανών γυναικών δεν έχουν δημιουργήσει βάση για εισόδημα ή για να λάβουν δάνειο και σε περίπτωση 
διαζυγίου συχνά παραμένουν χωρίς κανένα εισόδημα. Τα στοιχεία κυκλοφόρησαν κατά τη διάρκεια του 
συνεδρίου, το οποίο πραγματοποιήθηκε από το GIZ, στα μέσα Μαρτίου τ.ε στα Τίρανα. Οι γυναίκες που έχουν 
πρόσβαση σε ιδιοκτησία γης έχουν περίπου τέσσερις φορές περισσότερο εισόδημα και σε χαμηλότερο 
ποσοστό θύματα ενδοοικογενειακής βίας, σύμφωνα με την κα Maren Kneller, Προϊσταμένη Τμήματος για την 
Οικονομική Συνεργασία στη Γερμανική Πρεσβεία. Στο συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι από γειτονικές 
χώρες, όπως  Σερβία, Μαυροβούνιο, ΠΓΔΜ και Βοσνία-Ερζεγοβίνη. 
 
 

2. Αλβανική οικονομία 
 
Ολοκλήρωση του οικονομικού προγράμματος του ΔΝΤ στην Αλβανία στο πλαίσιο της Συμφωνίας 
Διευρυμένου Πιστωτικού Μηχανισμού (Φεβρουάριος 2017) 
Ολοκληρώθηκε το οικονομικό πρόγραμμα του ΔΝΤ στην Αλβανία στο πλαίσιο της Συμφωνίας Διευρυμένου 
Πιστωτικού Μηχανισμού, το οποίο διήρκησε 36 μήνες, φτάνοντας τις συνολικές εκταμιεύσεις στο ισοδύναμο 
των SDR 295.420.000 (περίπου € 377,3 εκατ. σε τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες, ή 212,1% της 
τρέχουσας ποσόστωσης της χώρας στο Ταμείο). Στόχος του προγράμματος ήταν να αποκαταστήσει την 
οικονομική ανάπτυξη και να ελέγξει το ταχύτατα αυξανόμενο δημόσιο χρέος, το οποίο απειλούσε την 
οικονομική σταθερότητα, με την ενίσχυση των δημόσιων οικονομικών, τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας και την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που επικεντρώθηκαν στη βελτίωση του τομέα 
της ενέργειας και του επιχειρηματικού κλίματος. Ο απολογισμός φαίνεται να είναι θετικός, δεδομένου ότι, τα 
βασικά οικονομικά μεγέθη της Αλβανίας παρουσίασαν βελτίωση, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία του 
2013, πριν η χώρα ενταχθεί σε πρόγραμμα του ΔΝΤ. Επιταχύνθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ, επετεύχθη  
πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα, σε σχέση με το έλλειμμα του 2013, βελτιώθηκε το συνολικό 
δημοσιονομικό αποτέλεσμα, καθώς και τα φορολογικά έσοδα και μειώθηκαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Για 
την περίοδο που ακολουθεί, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα πρέπει να συνεχιστεί η επιδίωξη 
δημοσιονομικής εξυγίανσης για το 2017 και πέρα, προκειμένου να μειωθεί το δημόσιο χρέος γύρω στο 60% 
του ΑΕΠ, μέχρι το τέλος του 2019. Η στρατηγική εξυγίανσης θα πρέπει να επικεντρωθεί στην διεύρυνση της 
φορολογικής βάσης και στη βελτίωση της διοίκησης και της φορολογικής συμμόρφωσης. 

 
 
Δείκτης Τιμών Παραγωγού - δ’ τρίμηνο 2016 
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Το δ’ τρίμηνο του 2016, ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού αυξήθηκε κατά 0,9% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 
2015 και 1,4% σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2016. Η ετήσια μεταβολή του δείκτη είναι 0,9%. Οι υψηλότερες 
τιμές καταγράφηκαν στα προϊόντα της ομάδος «Ορυχεία και λατομεία» κατά 5,5%. Εισικώτερα, οι τιμές των 
προϊόντων εξόρυξης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου αυξήθηκαν κατά 8,3%. Οι τιμές παραγωγού για τις 
δραστηριότητες της ομάδος «Μεταποίηση», μειώθηκαν κατά 0,1%. Εδώ μπορούμε να αναφέρουμε τη μείωση 
των τιμών στην «Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών» κατά 1,9% και την «Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων» 
κατά 1,7%. Ενώ οι τιμές παραγωγού για την «Κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί» και την 
«Κατασκευή επίπλων», παρουσίασε αύξηση κατά 1,62% και 2,2% αντίστοιχα. Οι τιμές παραγωγού για την 
εγχώρια αγορά, σημείωσαν αύξηση κατά 1,1%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2015. Η ετήσια μεταβολή 
των τιμών παραγωγού κατά την εξαγωγή στο δ’ τρίμηνο του 2016 είναι 0,6%. Η τριμηνιαία μεταβολή του δείκτη 
είναι 1,4%. Οι τιμές παραγωγού στην ομάδα «Ορυχεία και λατομεία» αυξήθηκε κατά 4,2%. Οι υψηλότερες τιμές 
καταγράφηκαν στην εξόρυξη αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, κατά 5,9%. Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού 
στην ενότητα «Μεταποίηση» αυξήθηκε κατά 0,8% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Εδώ μπορούμε να 
αναφέρουμε την αύξηση της τιμής της κατασκευής των προϊόντων διατροφής κατά 0,3%, την κατασκευή 
κλωστοϋφαντουργικών κατά 3,8%, την επεξεργασία μετάλλων κατά 3,0%, την επεξεργασία δερμάτων και την 
κατασκευή δερμάτινων προϊόντων κατά 0,8%. Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού για την εγχώρια αγορά έφθασε το 
99,4 σε σύγκριση με το έτος βάσης 2010 (2010 = 100), παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,5% σε σύγκριση με το 
γ’ τρίμηνο το 2016. Οι υψηλότερες τιμές καταγράφονται στην ομάδα «Ορυχεία και λατομεία» κατά 2,5% και στη 
«Βιομηχανία» κατά 0,4%. Ο Δείκτης Τιμών Εξαγωγής έφθασε 102,8% παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,6% σε 
σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Εδώ μπορούμε να αναφέρουμε την αύξηση των τιμών των προϊόντων 
εξαγωγής στις ομάδες «Ορυχεία και λατομεία» και «Βιομηχανία» κατά 4,8% και 1,2% αντίστοιχα. 

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (CPI) - Φεβρουάριος, 2017 
Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, το Φεβρουάριο 2017, έφτασε το 104,3 σε σχέση με το Δεκέμβριο 2015 που 
αποτελεί περίοδο αναφοράς. Η ετήσια μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή ήταν 2,2%, ενώ ένα χρόνο πριν 
ήταν 0,2%. Ο ετήσιος ρυθμός του ΔΤΚ το Φεβρουάριο τ.ε. αυξήθηκε κυρίως εξ’ αιτίας της ομάδας «Διατροφή 
και μη αλκοολούχα ποτά» κατά +1,57 ποσοστιαίες μονάδες (π.μ.). Οι τιμές της ομάδας «Μεταφορές» 
συνεισέφεραν θετικά κατά +0,20 π.μ. Οι τιμές της ομάδος «Διαφόρων αγαθών και υπηρεσιών» κατά +0,14 π.μ. 
Οι τιμές της ομάδος «Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός και άλλα καύσιμα» κατά +0,12 π.μ. Οι τιμές της ομάδος 
«Αναψυχής και πολιτισμός» συνεισέφεραν κατά +0,07 π.μ. Οι τιμές των ομάδων «Αλκοολούχα ποτά και 
καπνός» και «Υπηρεσίες Εκπαίδευσης» εισέφεραν κατά +0,02 π.μ., η κάθε μία. Οι τιμές των ομάδων «Υγεία» 
και «Ξενοδοχεία, καφενεία και εστιατόρια» εισέφεραν κατά +0,01 π.μ., η κάθε μια. Ενώ οι τιμές της ομάδας 
«Ένδυση και υπόδηση» είχαν αρνητική συνεισφορά κατά – 0,02 π.μ. Σε σύγκριση με το Φεβρουάριο 2016 οι 
τιμές αυξήθηκαν περισσότερο στην ομάδα, «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά» κατά 3,9%, και ακλούθησαν 
οι ομάδες: «Μεταφορές» κατά 3,2%, «Διαφόρων αγαθών και υπηρεσιών» κατά 3,0%, «Αθλητισμός και 
πολιτισμός» κατά 2,8%, «Υπηρεσίες Εκπαίδευση» κατά 0,7%, κλπ. Οι τιμές των τροφίμων στη υποομάδα 
«Λαχανικά και πατάτες» αυξήθηκαν κατά 12,9%, ακολουθούμενες από την υποομάδα «Φρούτα» κατά 6,1%, 
«Ζάχαρη, μαρμελάδα και επιδόρπια» κατά 6,4%, «Γάλα, τυρί και αυγά» κατά 6,0% κλπ. Από την άλλη πλευρά, 
οι τιμές της υποομάδας «Έλαια και λίπη» μειώθηκαν κατά 1,6%. Η μηνιαία μεταβολή του δείκτη τιμών 
καταναλωτή είναι 0,5%. Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2017, οι τιμές αυξήθηκαν τα μέγιστα στην ομάδα 
«Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά» κατά 1,5%. Η μεγαλύτερη μείωση τιμών παρουσιάστηκαν στην ομάδα 
«Ένδυση και υπόδηση» κατά -2,3%. 

Δείκτης Τιμών Εισαγωγών – δ’ τρίμηνο 2016 
Ο Δείκτης Τιμών Εισαγωγών μειώθηκε κατά 0,1%, σε σύγκριση με το δ’ τρίμηνο του 2015 και αυξήθηκε κατά 
0,6% σε σύγκριση με γ’ τρίμηνο του 2016. Η ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών, κατά το δ’ τρίμηνο 
του 2016 είναι -0,1%. Συγκρίνοντας με το δ’ τρίμηνο του 2015, ο Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στις 
δραστηριότητες της ομάδας «Ορυχεία και λατομεία» παρουσίασε μείωση, κατά 3,4%, ενώ στις δραστηριότητες 
της «Μεταποίησης» εμφάνισε αύξηση κατά 0,2%. Κατά το δ’ τρίμηνο 2016 η τριμηνιαία μεταβολή του δείκτη 
είναι 0,1%. Οι Τιμές Εισαγωγών στη ομάδα «Ορυχεία και λατομεία» παρουσίασαν μείωση κατά 0,1% σε 
σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Σε αυτή την ενότητα μπορούμε να αναφέρουμε την μείωση στις τιμές 
εισαγωγής των προϊόντων της ομάδος «Άνθρακας και λιγνίτης» κατά 0,5%. Κατά την ίδια περίοδο, οι τιμές 
εισαγωγής στην ομάδα «Μεταποίηση» εμφάνισε αύξηση κατά 0,5%, σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2016, με 
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σημαντική επίπτωση στις δραστηριότητες της ομάδος «Μεταλλουργία» με αύξηση κατά 3,5% και στο «χαρτί 
εκτύπωσης και των μέσων εγγραφής» με αύξηση κατά 2,9%. 

ΔΝΤ: Οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Αλβανία θα ακολουθούν πτωτική τάση τα επόμενα χρόνια. 
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δημοσίευσε πρόσφατα μια μελέτη με τίτλο: «Η μεταβλητότητα των ροών 
κεφαλαίων στις αναδυόμενες οικονομίες», όπου μεταξύ των χωρών που μελετήθηκαν ήταν και η Αλβανία. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης οι ΑΞΕ στην Αλβανία καταλαμβάνουν μεγαλύτερο μερίδιο ως προς 
το ΑΕΠ της χώρας, σε σύγκριση με άλλες γειτονικές χώρες αλλά και με χώρες όπως η Ρωσία και το Μεξικό. 
Ειδικώτερα, οι Αλβανικές ΆΞΕ αποτελούν το 1,5% του ΑΕΠ της Αλβανίας, ενώ οι ΑΞΕ στην ΠΓΔΜ είναι 
περίπου ίσες με το 0,1 έως 0,2% του ΑΕΠ. Στη Σερβία, το ποσοστό ανέρχεται στο 0,5% του ΑΕΠ. Ο συνολικός 
μέσος όρος των αναδυόμενων αγορών που αναλύονται είναι στο επίπεδο του 0,79% του ΑΕΠ. Το γεγονός ότι η 
Αλβανία βρίσκεται πάνω από τους γείτονές της και σε πολύ ευνοϊκή θέση, όσον αφορά στις ΑΞΕ, δεν σημαίνει 
απαραίτητα ότι αυτό είναι κάτι θετικό. Η μελέτη του ΔΝΤ υπογραμμίζει την υψηλή μεταβλητότητα των ΑΞΕ, 
ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι ΑΞΕ αποτέλεσαν την κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης 
στην Αλβανία, κατά τη διάρκεια των ετών και είναι συχνά ζωτικής σημασίας συντελεστής, σύμφωνα με το ΔΝΤ. 
Για το τρέχον και το επόμενο έτος, οι ΑΞΕ στην Αλβανία, αποτελούν την κύρια ώθηση της οικονομικής 
ανάπτυξης, με ρυθμό που ξεπερνά το 3%, κυρίως εξ’ αιτίας του αγωγού ΤΑΡ. Αλλά δεδομένου ότι είναι 
ασταθείς, οι ΑΞΕ δεν χρησιμεύουν ως πηγή βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. Ομοίως, στην τελευταία 
αξιολόγηση του Αλβανικού δημόσιου χρέους, ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s τόνισε ότι, οι ΑΞΕ 
σήμερα βρίσκονται στο αποκορύφωμά τους, κυρίως λόγω του ΤΑΡ, ενώ αναμένεται να μειωθούν τα επόμενα 
έτη. Εν τω μεταξύ, το ΔΝΤ, σε πρόσφατη μελέτη του, υπογράμμιζε ότι η μεταβλητότητα στις ροές των 
κεφαλαίων είναι πολύ επιζήμια για τη μακροοικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα, προσθέτοντας ότι 
αυτό αποτελεί μια από τις βασικές προκλήσεις των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής. 

Λιανικό Εμπόριο  – δ’ τρίμηνο 2016 
Σύμφωνα με το INSTAT, κατά το δ’ τρίμηνο 2016, ο δείκτης όγκου του κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο 
αυξήθηκε κατά 8,6%, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2015 και 3,6%, σε σύγκριση με το προηγούμενο 
τρίμηνο. Στην ομάδα του λιανικού εμπορίου, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι λιανικές πωλήσεις καυσίμων 
κίνησης, ο δείκτης αυτός αυξήθηκε κατά 7,2%, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Στην 
ομάδα των «τροφίμων, ποτών και καπνού, σε εξειδικευμένα και μη ειδικευμένα καταστήματα», ο δείκτης όγκου 
του κύκλου εργασιών αυξήθηκε κατά 6,2%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. 
Στην ομάδα των «μη εδώδιμων προϊόντων σε εξειδικευμένα και μη ειδικευμένα καταστήματα», χωρίς να 
περιλαμβάνονται οι λιανικές πωλήσεις καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα, ο δείκτη όγκου του 
κύκλου εργασιών, κατά το δ’ τρίμηνο του 2016, αυξήθηκε κατά 7,8%, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 
προηγούμενο έτος, έχοντας τη μεγαλύτερη συμβολή στο δείκτη όγκου κύκλου εργασιών του λιανικού εμπορίου. 
Στην ομάδα «λιανική πώληση καυσίμων αυτοκινήτων σε ειδικευμένα καταστήματα», ο δείκτης όγκου του 
κύκλου εργασιών αυξήθηκε κατά 10,6%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, και 
μειώθηκε 8,0%, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.  
Κατά το δ’ τρίμηνο του 2016, ο δείκτης όγκου κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου αυξήθηκε 8,61%, σε 
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η ομάδα «μη εδώδιμα προϊόντα σε 
εξειδικευμένα και μη ειδικευμένα καταστήματα» συνέβαλε με 3,7 ποσοστιαίες μονάδες (π.μ.), η ομάδα «Λιανικό 
εμπόριο καυσίμων κίνησης» με 3,4 π.μ. και η ομάδα «Τροφίμων, ποτών και καπνού σε εξειδικευμένα και μη 
ειδικευμένα καταστήματα» συνέβαλε με 1,6 της π.μ. 

INSTAT: 4,4% αύξηση του αριθμού εργαζομένων κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2016 
Κατά το δ’ τρίμηνο του 2016, ο δείκτης των απασχολούμενων ανήλθε σε 147,0 παρουσιάζοντας αύξηση 4,4% 
σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ενώ σε σύγκριση με το προηγούμενο 
τρίμηνο, σημείωσε άνοδο 0,1%. Η ετήσια μεταβολή του αριθμού των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στη «βιομηχανία», συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας εξόρυξης και επεξεργασίας 
ορυκτών σημείωσε αύξηση της τάξης του 0,4%, η οποία οφείλεται κυρίως στη βιομηχανία μεταποίησης κατά 
2,2%. Εν τω μεταξύ, οι δραστηριότητες: ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και επεξεργασίας και παροχής 
νερού έχουν υποστεί μείωση της τάξης του 0,2% και 4,2% αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που 
δημοσιεύονται από το INSTAT, η τριμηνιαία μεταβολή του αριθμού συμβεβλημένων εργαζομένων σε 
επιχειρήσεις του κλάδου παραγωγής μειώθηκε κατά 0,5%. Ο αριθμός των εργαζομένων στον τομέα των 
κατασκευών, κατά το δ’ τρίμηνο του 2016, παρουσίασε αύξηση κατά 3,3%. Στο δ’ τρίμηνο του 2016, σε 
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σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2016, ο δείκτης των εργαζομένων στον τομέα των κατασκευών σημείωσε άνοδο 
της τάξης του 0,8%. Σύμφωνα με τα στοιχεία του INSTAT, η ετήσια μεταβολή στον αριθμό των εργαζομένων 
αυξήθηκε κατά 10,5%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η αύξηση αυτή 
οφείλεται κυρίως στο χονδρικό εμπόριο κατά 9,7% και στον τομέα πληροφοριών και επικοινωνιών κατά 3,5%. 

Αυξημένα υπολογίζονται τα έσοδα από το ΦΠΑ για το 2017 κατά 3,3 δις ΑΛΛ  
Τα  έσοδα από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, τον Ιανουάριο τ.έ. ανήλθαν σε 10,1 δισ ΑΛΛ. Σύμφωνα με την 
έκθεση για το δημοσιονομικό δείκτη το 1ο τρίμηνο τ.ε. τα εισπραττόμενα έσοδα από τον ΦΠΑ υπολογίζονται σε 
10,9 δις ΑΛΛ, ενώ τα ποσά που θα επιστραφούν υπολογίζονται σε 828 εκατ. ΑΛΛ. Τα έσοδα από το ΦΠΑ στον 
προϋπολογισμό του 2017 υπολογίζονται σε 141,2 δις. ΑΛΛ, με αύξηση 3,3 δις ΑΛΛ, σε σύγκριση με το 2016. 
Το 2016 η Α/Κυβέρνηση εισέπραξε 131.960 εκατ. ΑΛΛ από 137.916 εκατ. ΑΛΛ που είχε προϋπολογίσει. 
Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, η κύρια πηγή πρόσθετων εσόδων από τον ΦΠΑ, κατά το 2017, θα 
είναι από τις εισαγωγές, ως αποτέλεσμα των αυξημένων τιμών των καυσίμων στις διεθνείς αγορές. Ομοίως, 
θετικό αντίκτυπο αναμένεται να έχει και η καταπολέμηση της άτυπης οικονομίας.  

Εξωτερικό Εμπόριο - Φεβρουάριος 2017 
Ο όγκος εμπορίου με τις χώρες της ΕΕ καταλαμβάνει το 66,9% του συνολικού εμπορίου της Αλβανίας. 
Σύμφωνα με την έκθεση του INSTAT για το εξωτερικό εμπόριο, το Φεβρουάριο τ.ε., οι εξαγωγές προς τις χώρες 
της ΕΕ καταλαμβάνουν το 78,1% των συνολικών εξαγωγών και οι εισαγωγές από τις χώρες της ΕΕ 
καταλαμβάνουν το 61,8% των συνολικών εισαγωγών. Για την περίοδο Ιαν.-Φεβ. 2017, οι εμπορικές 
συναλλαγές με την Ε.Ε. αντιπροσωπεύουν το 64% του συνολικού εμπορίου. Τους δύο πρώτους μήνες του 
2017, οι εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΕ καταλαμβάνουν το 80,6% των συνολικών εξαγωγών και οι εισαγωγές 
από τις χώρες της ΕΕ καταλαμβάνουν το 55,8% των συνολικών εισαγωγών. Κατά το μήνα Φεβρουάριο 2017 οι 
χώρες με τις οποίες η Αλβανία είχε τη μεγαλύτερη αύξηση των εξαγωγών, σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 
2016 είναι η Ιταλία (5,3%), το Κοσσυφοπέδιο (40,1%) και την Ισπανία (69,5%). Ενώ οι χώρες με τις οποίες οι 
εξαγωγές είχαν τη μεγαλύτερη μείωση είναι η Βουλγαρία (-22,4%), η Ολλανδία (-8,3%) και η Αυστρία (-53,1%). 
Όσον αφορά τις εισαγωγές, σύμφωνα με την INSTAT, οι χώρες με τις οποίες η Αλβανία είχε τη μεγαλύτερη 
αύξηση εισαγωγών. κατά το Φεβρουάριο τ.ε.,σε σύγκριση με το Φεβρουάριο 2016, ήταν η Γερμανία (19,3%), η 
Τουρκία (18,6%) και η Ελλάδα με (8,5%). Ενώ οι χώρες με τη μεγαλύτερη μείωση στις εισαγωγές ήταν η Ιταλία 
(-5,7%), η Κίνα (-12,8%) και η Τσεχική Δημοκρατία με (-35,4%). 

Χαμηλότερο από το προβλεπόμενο το έλλειμμα του προϋπολογισμού για το 2016 
Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία του Α/Υπουργείου Οικονομικών το έλλειμμα του προϋπολογισμού για το 
2016 ήταν 26,2 δισ ΑΛΛ (205.200.000 $ /194.600.000€), χαμηλότερο από την προγραμματισμένο έλλειμμα 
ύψους 35,7 δισ ΑΛΛ. Η Αλβανία έκλεισε τον προϋπολογισμό του 2015, με έλλειμμα των 58,2 δις ΑΛΛ. Το 
χαμηλότερο έλλειμμα, το 2016, οφείλεται κυρίως στην αύξηση των φορολογικών εσόδων, όπως φάνηκε από τα  
στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών. Το 2016, η Αλβανία δεν είχε να 
πληρώσει καθυστερούμενα χρέη και αυτό συνέβαλε επίσης στη βελτίωση. Το σύνολο των εσόδων του 
προϋπολογισμού αυξήθηκε 6,8% πέρυσι, φθάνοντας τα 405 δισ ΑΛΛ, ενώ οι συνολικές δαπάνες μειώθηκαν 
κατά 1,4% σε 431,2 δισ ΑΛΛ. Η Αλβανία σημείωσε δημοσιονομικό πλεόνασμα 7,1 δισ ΑΛΛ, κατά την περίοδο 
Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2016, έναντι ελλείμματος 24,4 δισ ΑΛΛ την αντίστοιχη περίοδο του 2015. 
 
 

3. Ευρωπαϊκή προοπτική 
 

Συνάντηση Ευρωπαίων δημοσιογράφων με τους αλβανούς Υπουργούς κ.κ. Ekonomi & Cuci   
Η Α/Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης, Τουρισμού, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, κα Milva Ekonomi και 
ο Α/Υπουργός τοπικών υποθέσεων, κ. Bledi Cuci, συναντήθηκαν σε αίθουσα του Υπουργείου Οικονομικής 
Ανάπτυξης στα Τίρανα, με ομάδα δημοσιογράφων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συζήτησαν για την 
οικονομία και τις ξένες επενδύσεις, τη δικαστική μεταρρύθμιση, την καταπολέμηση της διαφθοράς και τον 
τουρισμό. Η εξέλιξη στους εν λόγω τομείς ενδιαφέρει την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη στο βαθμό που αποτελούν  
θέματα από τα οποία θα εξαρτηθεί η ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας.  
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Eurostat & Ανανεώσιμη Ενέργεια: Η  Αλβανία κατέχει την 7η θέση στην Ευρώπη  
Οι Ανανεώσιμες Πήγες Ενέργειας (ΑΠΕ) καταλαμβάνουν το 34,9% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας στην Αλβανία. Τα στοιχεία δημοσίευσε η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αναφέρονται στο έτος 2015, και χρησιμεύουν ως βάση σύγκρισης με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και χώρες της 
περιφέρειας. Η Ε.Έ. έχει θέσει ως στόχο για το 2020, οι ανανεώσιμες πηγές να πλησιάζουν το επίπεδο του 
20% της συνολικής παραγωγής ενέργειας. Μεταξύ των 34 χωρών που αναλύθηκαν, η Αλβανία κατατάσσεται 7η 
στον κατάλογο των χωρών που έχουν υψηλό ποσοστό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και είναι επίσης και μία 
από τις 15 χώρες που έχει ποσοστό πάνω από 20%, που αποτελεί στόχο της Ε.Ε. Οι  ΑΠΕ περιλαμβάνουν την 
ηλιακή, φωτοβολταϊκή, υδροηλεκτρική, αιολική, γεωθερμική ενέργεια και όλες τις μορφές βιομάζας. 
 
 
 

4. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 
 
Επίσκεψη του Αλβανού Π/Θ κ. Rama στην Γερμανία 
Στις 10 Μαρτίου τ.ε. ο Αλαβάνος Π/Θ κ. Rama επισκέφθηκε τη Γερμανία και συναντήθηκε με τον Γερμανό 
ΥΠΕΞ, κ. Sigmar Gabriel. Σύμφωνα με ανακοίνωση τύπου του γραφείου του Π/Θ, αντικείμενο συζήτησης ήταν 
οι εξελίξεις στα Βαλκάνια και ο ρόλος της Αλβανίας, ως παράγοντάς ειρήνης και σταθερότητας. Ο Γερμανός 
ΥΠΕΞ επανέλαβε την υποστήριξη της χώρας του στην ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας και στις 
προσπαθείς μεταρρυθμίσεων. Από πλευράς του ο Αλβανός Π/Θ ευχαρίστησε για την αμέριστη υποστήριξη της 
Γερμανίας προς την Αλβανία και προς την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και τόνισε την αφοσίωση της 
Αλβανίας στην ιδιαίτερη σχέση που έχει με την Γερμανία και στο ρόλο που μπορεί να παίξει για την περιοχή. 

Δάνειο € 40 εκατ. της Ιταλίας στην Αλβανία 
Tο Αλβανικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε, στις 9 Μαρτίου τ.ε, την υλοποίηση δεκαπέντε 
προγραμμάτων, με χρηματοδότηση από δάνειο ύψους € 40 εκατ. της Ιταλικής Κυβέρνησης προς την Αλβανία. 
Ο Υπουργός κ. Ahmetaj τόνισε ότι με αυτή τη χρηματοδότηση, πρόκειται να πραγματοποιηθούν τοπικές 
επενδύσεις σε όλη την χώρα. 

Η Σύνοδος Κορυφής των Π/Θ των 6 χωρών των Δυτ. Βαλκανίων επικεντρώθηκε στην κοινή αγορά  
Ο Α Π/Θ κ. Rama συμμετείχε στη σύνοδο κορυφής των έξι χωρών των Δυτ. Βαλκανίων (Σεράγεβο, 16.3.2017). 
Τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν από τους Πρωθυπουργούς της Αλβανίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, του 
Κοσσυφοπεδίου, της ΠΓΔΜ, του Μαυροβούνιου και της Σερβία περιελάμβανε τις ευρωπαϊκές διαδικασίες 
ολοκλήρωσης των αντίστοιχων χωρών και την πρόοδο της περιφερειακής συνεργασίας, μέσω διαφόρων 
έργων, στους τομείς του εμπορίου, των μεταφορών, της ενέργειας και των υποδομών, σύμφωνα με σχετικό 
δελτίο τύπου του γραφείου του Α Π/Θ. Σε κοινή δήλωση που εγκρίθηκε στο τέλος της συνόδου κορυφής, οι έξι 
Πρωθυπουργοί των Δυτικών Βαλκανίων συμφώνησαν να προωθήσουν την οικονομική συνεργασία στην 
περιοχή, με στόχο τη δημιουργία μιας κοινής αγοράς, όσον αφορά την κυκλοφορία των εμπορευμάτων, 
υπηρεσιών και κεφαλαίων, την ελεύθερη ροή ειδικευμένου εργατικού δυναμικού, τη δημιουργία μιας κοινής 
ψηφιακής προσέγγισης και ενός δυναμικού χώρο επενδύσεων. Επιπλέον, συμφώνησαν ότι οι μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των έξι οικονομιών και τόνισαν ότι αναμένουν τις 
πρωτοβουλίες της συνόδου κορυφής της Τεργέστης για την προώθηση της ανάπτυξής τους και την καλύτερη 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων και μέσω της λεγόμενης «Επιχείρησης Ανάπτυξης και 
διευκόλυνση της Καινοτομίας στα Δυτικά Βαλκάνια». Αναγνώρισαν τη σημασία του παράγοντα της νεολαίας 
των χωρών και τόνισαν ότι οι χώρες της περιοχής οφείλουν να εργαστούν προς την κατεύθυνση της 
περιφερειακής συνεργασίας, φιλίας και συμφιλίωσης και ότι πρέπει να καταστήσουν πλήρως λειτουργικό το 
Γραφείο Περιφερειακής Συνεργασίας Νεολαίας. Η σύνοδος κορυφής πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των 
προετοιμασιών για τη Συνόδου Κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων που θα πραγματοποιηθεί στην ιταλική πόλη 
της Τεργέστης, στο πλαίσιο της αποκαλούμενης διαδικασίας του Βερολίνου, στις 12 Ιουλίου 2017. 

Επίσκεψη του γερμανού Υπουργού του κρατιδίου Έσσης στην Αλβανία.  

Ο Υπουργός-πρόεδρος του γερμανικού κρατιδίου της Έσσης, κ. Volker Bouffier με μια ομάδα βουλευτών του 
συγκεκριμένου κρατιδίου, είχαν επαφές με το εδώ Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης, Τουρισμού, Εμπορίου 
και Επιχειρηματικότητα. Η Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης, Τουρισμού, Εμπορίου και 
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Επιχειρηματικότητας, κα Karapici Adela, η οποία ήταν επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Αλβανικού 
Υπουργείου, ενημέρωσε τον κ. Bouffier για βασικές οικονομικές εξελίξεις της χώρας, ειδικά εκείνες στον τομέα 
του τουρισμού, επισημαίνοντας ότι ο τουρισμός παρουσιάζει πολλές ευκαιρίες επένδυσης για τους ξένους 
επενδυτές. Κατά τη συνάντηση, η αντιπροσωπεία του κρατιδίου της Έσσης ζήτησε να ενημερωθεί για τις 
ευκαιρίες που προσφέρει η Αλβανία για επενδύσεις στην ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών, για τα κίνητρα 
προσέλκυσης ξένων επενδύσεων στη χώρα, για την ανάπτυξη της γεωργίας, κ.λπ. Ο κ. Bouffier τόνισε τη 
σημασία της ασφάλειας δικαίου για τους ξένους επενδυτές και, στο πλαίσιο αυτό, δήλωσε ότι η διαδικασία του 
Vetting είναι πολύ σημαντική, διότι, όπως τόνισε οι επενδύσεις χρειάζονται ασφάλεια. 

Μειώνονται οι εισαγωγές από την Κινά, αυξάνονται οι εξαγωγές.  

Οι εισαγωγές από την Κίνα κατά τους δύο πρώτους μήνες του έτους μειώθηκαν κατά 7,4%. Τα τελευταία 
στοιχεία του INSTAT δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων μηνών του τρέχοντος έτους εισήχθησαν 
6.899 εκατ. ΑΛΛ, όταν την ίδια περίοδο του 2016 εισήχθησαν 7.450 εκατ. ΑΛΛ. Σε αντίθεση με τις εισαγωγές, 
οι εξαγωγές προς την ασιατική χώρα είχαν σημαντική ανάπτυξη. Κατά την περίοδο Ιαν.-Φεβ. τ.ε. οι αλβανικές 
εξαγωγές υπολογίζονται σε 1.310 εκατ. ΑΛΛ ή 735 εκατ. ΑΛΛ περισσότερα από το αντίστοιχο δίμηνο του 2016. 
Από την Κίνα εισάγονται μηχανήματα, εξοπλισμοί, ανταλλακτικά, οικοδομικά υλικά, μέταλλα, 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και υποδήματα. Ενώ κυρίως εξάγονται μέταλλα. 

INSTAT: Οι εισαγωγές από τη Γερμανία υπολογίζονται στα 6.254 εκατ. ΑΛΛ. 

Το εμπόριο με τη Γερμανία τους δύο πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους καταλαμβάνει το 6,7% του συνόλου, 
κατατάσσοντας τη Γερμανία στην τρίτη θέση, μεταξύ των εμπορικών εταίρων της Αλβανίας, μετά την Ιταλία και 
την Κίνα, αφήνοντας την Ελλάδα στην τέταρτη θέση για την περίοδο αυτή. Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά 
στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής, το Φεβρουάριο τ.ε. οι εισαγωγές από τη Γερμανία 
αντιπροσώπευαν το 13,9% του συνόλου των εισαγόμενων αγαθών, ενώ οι εξαγωγές ανήλθαν στο 5,6% του 
συνόλου των εξαγόμενων προϊόντων. Αναφερόμενοι στην έκθεση που δημοσιεύτηκε για το εξωτερικό εμπόριο 
από το INSTAT, οι εισαγωγές για την περίοδο Ιαν.-Φεβ. τ.ε υπολογίζονται σε 6.254 εκατ. ΑΛΛ και εξαγωγές 
1.613 εκατ. ΑΛΛ. Στην  αύξηση των εξαγωγών, οι μεγαλύτεροι συντελεστές ήταν η ομάδα 
«κλωστοϋφαντουργίας και υπόδησης», που ακολουθείται από την ομάδα «τρόφιμα, ποτά και καπνός». Κατά 
την περίοδο Ιαν.- Φεβ. 2017, οι εισαγωγές για την ομάδα «εξοπλισμός μηχανήματα και ανταλλακτικά» 
υπολογίζονται στα  3.837 εκατ. ΑΛΛ, από 3.144 εκατ. ΑΛΛ που ήταν την ίδια περίοδο του 2016. Ενώ οι 
εισαγωγές χημικών προϊόντων και πλαστικών για την ίδια περίοδο υπολογίζονται στα 1.014 εκατ. ΑΛΛ., από 
793 εκατ. ΑΛΛ το 2016. Η οικονομική συνεργασία με τη Γερμανία για τα επόμενα χρόνια περιλαμβάνει 
σημαντικά έργα στον τομέα των υποδομών. Ιδιαίτερη προσοχή αναμένεται να δοθεί σε αυτή τη συνεργασία 
προωθώντας τις επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς, όπως τουρισμός, γεωργία, μεταφορές και υποδομές, σε 
συνδυασμό με την προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης. 

INSTAT: Οι εξαγωγές προς την Ιταλία αυξήθηκαν κατά 9,1%. 

Κατά τους δύο πρώτους μήνες του 2017 οι εξαγωγές προς την Ιταλία αυξήθηκαν κατά 9,1%. Τα στοιχεία του 
Α/Ινστιτούτου Στατιστικής, INSTAT, δείχνουν ότι η Ιταλία παραμένει ο κύριος εμπορικός εταίρος της χώρας. 
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, οι εξαγωγές της Αλβανίας προς την Ιταλία κατά την περίοδο Ιαν. – Φεβ. τ.ε. 
έφτασαν τα 23.019 εκατ. ΑΛΛ. Κατά την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους οι εξαγωγές από την Ιταλία 
υπολογίζονταν σε 21.099 εκατ. ΑΛΛ. Σύμφωνα με το INSTAT, με την Ιταλία, οι εμπορικές ανταλλαγές 
καταλαμβάνουν το 39% του συνόλου. Στους δυο πρώτους μήνες του 2017, οι εισαγωγές από την Ιταλία 
αντιστοιχούσαν σε 23.083 ΑΛΛ. Στις υψηλές αξίες των εισαγόμενων αγαθών από τη γειτονική χώρα, το κύριο 
μέρος έλαβαν η ομάδα προϊόντων «Κλωστοϋφαντουργία και τα υποδήματα». Οι εισαγωγές της κατηγορίας 
αυτής, το δίμηνο Ιαν-Φεβ τ.ε. ανήλθαν στην αξία των 6.075 εκατ. ΑΛΛ. Ενώ η δεύτερη ομάδα με βαρύτητα στις 
συνολικές εισαγωγές, κατά την ίδια περίοδο, ήταν η ομάδα «εξοπλισμός μηχανήματα, και ανταλλακτικά» για τις 
νέες βιομηχανίες και για την ανακαίνιση των υφιστάμενων από Αλβανούς ιδιώτες επιχειρηματίες, αλλά και από 
Ιταλούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Αλβανία. Οι εισαγωγές της κατηγορίας αυτής κατά τη διάρκεια της 
περιόδου ανήλθαν σε αξία στα 4.088 εκατ. ΑΛΛ. Ενώ οι εισαγωγές από την ομάδα «μέταλλα, καύσιμα και 
ηλεκτρική ενέργεια» ανήλθαν σε 2.311 εκατ. ΑΛΛ. Στην αξία των αγαθών που εξάγονται στη γειτονική χώρα, το 
κύριο μέρος έλαβε η ομάδα «Κλωστοϋφαντουργία και τα υποδήματα». Οι εξαγωγές της κατηγορίας αυτής για 
την περίοδο Ιαν-Φεβ. τ.ε. ανήλθαν στην αξία των 14.458 εκατ. ΑΛΛ. Ενώ οι εξαγωγές της ομάδας 
«Κατασκευαστικά υλικά και μέταλλα» κατά τους δύο πρώτους μήνες τ.ε. ανήλθαν σε 2.224 εκατ. ΑΛΛ. 
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5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος   
 

Αναφορά στην μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης 
Το Συνταγματικό Δικαστήριο, όπως αναφέρει ο τοπικός τύπος απέρριψε το αίτημα της Ένωσης των Δικαστών 
για την αναστολή του νέου νόμου για το καθεστώς των δικαστών και των εισαγγελέων. Η Ένωση των δικαστών 
ζητά την επαναφορά των αρμοδιοτήτων του Ανώτατου Συμβουλίου Δικαιοσύνης και τον διπλασιασμό των 
μισθών για δικαστές και εισαγγελείς, πριν την έγκριση του Vetting. 

Τοποθέτηση καμερών ασφάλειας σε όλους τους χώρους 
Ο Α/ ΥΠΕΣ κ. Tahiri, έδωσε εντολή στις 9 Μαρτίου τ.ε. για την τοποθέτηση καμερών ασφάλειας σε όλους τους 
δημόσιους φορείς, στις μεγάλες επιχειρήσεις και στις επιχειρήσεις με νυχτερινή λειτουργία, μέχρι την 28η 
Δεκεμβρίου 2017. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, θα επιβάλλονται πρόστιμα σε όσους δεν έχουν λάβει τα 
απαραίτητα μέτρα. Άλλα πρόσθετα μέτρα ασφαλείας που πρόκειται να εφαρμοστούν, αφορούν την 
τοποθέτηση GPS στα αστικά λεωφορεία, τεθωρακισμένα τζάμια στα γραφεία ανταλλαγής χρημάτων κ.λ.π  

Γραφεία Καταναλωτή: Πιλοτικό πρόγραμμα του Α/Υπουργείου Οικονομίας  (MZHETTS) 
Το Α/Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης επέλεξε την Διεθνή Ημέρα Καταναλωτή, στις 15η Μαρτίου τ.ε., για να 
εγκαινιάσει τα γραφεία ενημέρωσης των καταναλωτών στους Δήμους Lushnja, Elbasan και Tepelene. Τα 
«Γραφεία του καταναλωτή» είναι μέρος ενός πιλοτικού προγράμματος του Α/Υπουργείου σε συνεργασία με 
όλους τους Δήμους της χώρας και στοχεύει στην ενημέρωση των καταναλωτών και στην αρωγή τους για την 
αντιμετώπιση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην αγορά.  

Ο Πρέσβης της Ρωσίας στην Αλβανία συνάντηση με τον δήμαρχο της Κλόσι. 
Ο Πρέσβης της Ρωσίας στην Αλβανία, κ. Aleksander Karpushin, είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο της Κλόσι, κ. 
Basir Cupa. Κατά τη συνάντηση αυτή, ο Δήμαρχος ενημέρωσε τον Πρέσβη για την οικονομικές τουριστικές και 
πολιτιστικές δυνατότητες αυτής της περιοχής. Σύμφωνα με το Δήμαρχο, το Κλόσι διαθέτει άφθονες πηγές για 
την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων και από τη Ρωσία. Από την πλευρά του, ο κ. 
Karpushin ενημέρωσε ότι το θέμα θα μπορούσε να τεθεί κατά την επόμενη σύνοδο της Διακυβερνητικής 
Επιτροπής Ρωσίας-Αλβανίας για την Εμπορική, Οικονομική Τεχνική και Επιστημονική Συνεργασία. Τόνισε ότι, 
υπό το πρίσμα αυτού του διμερούς φόρουμ οι διαπεριφερειακές ανταλλαγές θα είναι στο επίκεντρο του 
ενδιαφέροντος. 
 
 

6. Εκδηλώσεις και εκθέσεις στην Αλβανία   

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.  

Ινστιτούτου Ανάπτυξης Πηλίου: Εκδηλώσεις στην Αλβανία 
Στο πλαίσιο του εορτασμού των δασκάλων και της γυναίκας (7-8 Μαρτίου 2017), μέλη του Ινστιτούτου 
Ανάπτυξης Πηλίου πραγματοποίησαν πολιτιστικές και ενημερωτικές εκδηλώσεις σε Ελληνο-αλβανικά σχολειά 
στην Αλβανία, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας στα Τίρανα, σε συνεργασία με το Γενικό Προξενείο 
Κορυτσάς, το Γενικό Προξενείο Αργυροκάστρου και το Σύλλογο φοιτητών Ομογενών Αλβανίας. Επιπλέον, 
δόθηκε η  ευκαιρία σε 20 άριστους μαθητές να φιλοξενηθούν φέτος το καλοκαίρι για 1 βδομάδα στο Πήλιο μαζί 
με τις οικογένειες τους, στα πλαίσια του προγράμματος «ΒΑΡΝΑΛΗΣ» (πληροφορίες στο www.pilio.net).  

Εργαστήριο Γεωσυνθετικών λύσεων στην Αλβανία  
Στις 16 Μαρτίου τ.ε. πραγματοποιήθηκε τεχνικό εργαστήριο με θέμα «Ολοκληρωμένες Γεωσυνθετικές Λύσεις σε 
χώρους υποδομής και χώρους υγειονομικής ταφής», που διοργανώθηκε από τις εταιρείες ελληνικών 
συμφερόντων «Πλαστικά Θράκης» και «Πλαστικά Κρήτης», καθώς και την γαλλική εταιρεία «TexInov». Το 

http://www.pilio.net/
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εργαστήριο απευθύνονταν σε πολιτικούς μηχανικούς και εμπειρογνώμονες και αφορούσε γεωσυνθετικές 
εφαρμογές.  

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 
 
1ο Εργαστήρι Ελληνο-Αλβανικής συνεργασίας στον αγροτικό τομέα (Κορυτσά, 5.4.2017) 
Με πρωτοβουλία του Γραφείου ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδος στα Τίρανα πραγματοποιήθηκε στην 
Κορυτσά, το 1ο Εργαστήρι Ελληνο-Αλβανικής συνεργασίας στον αγροτικό τομέα (5.4.2017), υπό την αιγίδα του 
Αλβανικού Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Υδάτων και 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». 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. Ειδικώτερα, εμπειρογνώμονες και εξειδικευμένοι σύμβουλοι στον 
αγροτικό τομέα από την Ελλάδα ανέπτυξαν θέματα που ενδιαφέρουν τους αλβανούς παράγωγους και 
εντόπισαν τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη μελλοντικών συνεργασιών, προκειμένου να  
αποκομίσουν αμοιβαία οφέλη. 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. Επίσης, 
παρευρέθησαν στην εκδήλωση 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. Oι παρουσιάσεις των εισηγητών στο Εργαστήρι είναι 
αναρτημένες στον ιστότοπο agora, στην ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ-Τιράνων, στο ακόλουθο σύνδεσμο:  
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/58661 
 
Η Προϊσταμένη 
 
 
Παγώνα Λάρδα 
Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄  
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