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

Γραφείο ΟΕΥ -  Πρεσβείας Τιράνων 
Ενημερωτικό Δελτίο Αυγούστου 2017  Σελίδα 1 από 17 

 

 

Περιεχόμενα 

1. Επιχειρηματική δραστηριότητα ____________________________________________________ 3 

1.1 Ενέργεια και Ορυκτά __________________________________________________________________ 3 
-Αύξηση του ενδιαφέροντος για την ηλιακή ενέργεια στην Αλβανία. ___________________________________________ 3 
-Νέος οργανισμός για τη διαχείριση του αποθεματικού ασφαλείας πετρελαίου.___________________________________ 3 
-Ο TAP ανακοινώνει νέα Διευθύντρια για την Ελλάδα. _____________________________________________________ 3 
-Ανακοινώθηκαν οι ανάδοχοι των συμβάσεων παραχώρησης των δύο Υ/Η σταθμών Bushtrica 2 & 3 __________________ 4 
-Η ERE εγκρίνει τέσσερις νέες άδειες για ενέργεια. _______________________________________________________ 4 

1.2 Κλάδος κατασκευών, δομικών υλικών και Real Estate ________________________________________ 5 
-Η Οικονομική Ζώνη της Spitalla (TEDA) παραχωρείται για 99 χρόνια. _________________________________________ 5 
-To ΔΝΤ αναφέρει οτι η Αλβανία εξακολουθεί να έχει κακή υποδομή. __________________________________________ 5 
-ALUIZNI: Αναμένονται τροποποιήσεις στην νομοθεσία για την νομιμοποίηση κτιρίων _____________________________ 5 

1.3 Τραπεζικός & Ασφαλιστικός Τομέας ______________________________________________________ 5 
-Αύξηση ρεκόρ στα χρήματα εκτός τραπεζικού συστήματος, ύψους περίπου €44 εκατ. _____________________________ 5 
-Η ΤτΑ αναμένετε να αγοράσει €57 εκατ. σε επτά δημοπρασίες το 2017 ________________________________________ 6 
-Πορεία της ασφαλιστικής αγοράς (Ιανουάριος - Ιούνιος 2017). ______________________________________________ 6 

1.4 Τομέας Μεταφορών ___________________________________________________________________ 7 
-Το λιμάνι του Shengjin υποψήφιο στο ευρωπαϊκό επιχειρηματικό βραβείο στην κατηγορία "Inspiring success stories". _____ 7 
-Στατιστικές μεταφορών - Ιούλιος 2017 ________________________________________________________________ 7 

1.5 Τομέας Τροφίμων και Γεωργίας _________________________________________________________ 8 
- Συμφωνία συνεργασίας Αλβανίας - Κροατίας στον τομέα της γεωργίας. _______________________________________ 8 
- Γεωργικά αναπτυξιακά έργα συζητούν οι ειδικοί της JICA με τους αγρότες στην περιοχή ___________________________ 8 

1.6 Τουριστικός τομέας ___________________________________________________________________ 9 
-Συνδρομή της Turkish Airlines για την εκπόνηση σχεδίου τουριστικής προώθησης της Αλβανίας. _____________________ 9 
-Τουριστική Αλβανία στο επίκεντρο της TV France 2: Balkan Pearl ____________________________________________ 9 
-Ανάπλαση 4 πόλεων στη Ν. Αλβανία με χρηματοδότηση της Παγκόσμιας Τράπεζας. ______________________________ 9 
-Οι μετακινήσεις πολιτών στην Αλβανία (Ιούλιος 2017). ____________________________________________________ 9 

1.7 Τομέας Υγείας και Περιβάλλοντος _______________________________________________________ 10 
-Προβλήματα διαχείρισης αποβλήτων στην Lushnja _____________________________________________________ 10 
-Ο αστικός μετασχηματισμός των πόλεων μεταφέρεται και στις επαρχίες της χώρας. _____________________________ 10 

1.8 Άλλες ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος ____________________________________________ 10 
-Basel Institute on Governance: Αλβανία, χώρα υψηλού κινδύνου για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. __________________ 10 
-Περισσότερες από 18.500 επιχειρήσεις κινδυνεύουν να κλείσουν λόγω φορολογικών εκκρεμοτήτων. _________________ 10 
-Αύξηση των αλβανικών επενδύσεων εκτός Αλβανίας ____________________________________________________ 11 

2. Αλβανική οικονομία _____________________________________________________________ 11 
-Το δημόσιο χρέος της Αλβανίας μειώνεται στο 66,9%. ___________________________________________________ 11 
-Το μη αναληφθέν χρέος της χώρας αυξήθηκε, στα €1,2 δισ. _______________________________________________ 11 
-Αύξηση κατά 15% των δημοσίων δαπανών, κατά το α΄ εξάμηνο 2017, έτος εκλογών. _____________________________ 11 
-Η ανάπτυξη της δευτερογενούς αγοράς κρατικών τίτλων (Ιανουάριος - Ιούνιος 2017). ____________________________ 12 
-INSTAT: 2,5 φορές υψηλότερος ο πληθωρισμός στην Αλβανία από τον μέσο όρο της ΕΕ (Ιούνιος 2017). ______________ 12 
-Τα έσοδα από τον ΦΠΑ υπολογίζονται σε 65.757 εκατ. ΑΛΛ. (Ιανουάριος – Ιούνιος 2017) _________________________ 12 
-Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή. ________________________________________________________ 12 
-Εξωτερικό εμπόριο εμπορευμάτων (Ιούνιο 2017). _______________________________________________________ 13 

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2017 

 

Επισκόπηση οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για την Αλβανία 
 

Πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα 
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων 

 
Επιμέλεια - Σύνταξη: Παγώνα Λάρδα, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

 
   



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

Γραφείο ΟΕΥ -  Πρεσβείας Τιράνων 
Ενημερωτικό Δελτίο Αυγούστου 2017  Σελίδα 2 από 17 

 

3. Ευρωπαϊκή προοπτική ___________________________________________________________ 14 
-Juncker Plan: € 820 εκατ. για τις ΜΜΕ, η EIF και ProCredit διπλή υποστήριξη για καινοτόμες εταιρείες. _______________ 14 
-Αλιεία: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανοίξει την πρόσκληση για επιχορηγήσεις. __________________________________ 14 

4. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις ______________________________________________________ 15 
-Συζήτηση για τις τιμές αναφοράς στο πλαίσιο της Τελωνειακής συνεργασίας Αλβανίας-Κοσσόβου __________________ 15 
-Οι τουρκικές επιχειρήσεις με τα μάτια στραμμένα στην Αλβανία ____________________________________________ 15 

5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος ____________________________________________________ 15 
-Ανακοίνωση της σύνθεσης της νέας Κυβέρνησης της Αλβανίας από τον Π/Θ κ. Rama ____________________________ 15 
-Οι αποδόσεις των 12/μηνων εντόκων γραμματίων αυξήθηκαν σε 2,14%. ______________________________________ 16 
-Πυροσβεστικές προσπάθειες κοστίζουν στην Αλβανία περίπου  30 εκατ. ΑΛΛ το μήνα. ___________________________ 16 
-Η στάθμη του νερού στο φράγμα Fierza μειώνεται, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται λόγω της ξηρασίας. _____ 16 
-Η  Ελλάδα και Ιταλία βοήθησαν στην καταπολέμηση των πυρκαγιών στην Αλβανία. _____________________________ 16 
-Ορκίστηκε ως νέος Πρόεδρος της Αλβανίας ο κ. Ilir Meta. _________________________________________________ 17 

6. Εκδηλώσεις και εκθέσεις στην Αλβανία _______________________________________________ 17 
-Διοργάνωση επιχειρηματικού φόρουμ «Tirana Business Matching», Τίρανα, 26-27/10/017 _________________________ 17 
-Αλλαγή Προϊσταμένου του Γραφείου ΟΕΥ-Τιράνων από Οκτώβρη 2017. ______________________________________ 17 

 
 

Σημείωση: Σε περίπτωση αναδημοσίευσης, να αναφέρεται η πηγή. 



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

Γραφείο ΟΕΥ -  Πρεσβείας Τιράνων 
Ενημερωτικό Δελτίο Αυγούστου 2017  Σελίδα 3 από 17 

 

1. Επιχειρηματική δραστηριότητα 
 

1.1 Ενέργεια και Ορυκτά 

 
-Αύξηση του ενδιαφέροντος για την ηλιακή ενέργεια στην Αλβανία. 
Σημειώνεται αυξανόμενο ενδιαφέρον από τις αλβανικές επιχειρήσεις για την κατασκευή φωτοβολταϊκών 
πάρκων σε όλη τη χώρα, μετά τη στόχευση της α/Κυβέρνησης στην παραγωγή ενέργειας από εναλλακτικές 
πηγές, προκειμένου να μειώσει την εξάρτηση της Αλβανίας από την υδροηλεκτρική ενέργεια, η οποία σήμερα 
αντιπροσωπεύει σχεδόν το 100% της παραγωγής της. Το α/Υπουργείο Ενέργειας και Βιομηχανίας αναφέρει ότι 
η εταιρεία Hidro Valbona εξέφρασε ενδιαφέρον για την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου 2 MW στο δυτικό 
τμήμα του χωριού Topoje, στο Fier. Η εν λόγω εταιρεία με εμπειρία στον τομέα της παραγωγής και πώλησης 
ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως από υδροηλεκτρικούς σταθμούς, επιδιώκει να επενδύσει περίπου €2,4 εκατ. Το 
έργο θα επεκταθεί σε συνολική έκταση 20.000 τ.μ., κοντά στο χωριό Topoja. Σε περίπτωση έγκρισης του 
έργου, η κατασκευή και λειτουργία αυτού του φωτοβολταϊκού πάρκου θα πραγματοποιηθεί με χρηματοδότηση 
της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Το αλβανικό κράτος θα υποστηρίξει αυτή την πρωτοβουλία με τον καθορισμό 
ελάχιστης τιμής για την αγορά ενέργειας. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές σχετικά με τη στήριξη της 
ηλιακής και αιολικής ενέργειας, η τιμή αυτή, για το 2017, θα είναι €100/MWh και θα μειωθεί στα €50/MWh, έως 
το 2050. Μόνο μετά την έγκριση του εν λόγω καθεστώτος, στο αρμόδιο Υπουργείο έχουν κατατεθεί τουλάχιστον 
6 εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων, καθώς είναι ακόμη πιο συμφέρουσες 
από την παραγωγή αιολικής ενέργειας (για πηγές αιολικής ενέργειας, για το 2017, η τιμή για όλους τους 
κατόχους συμβολαίων κατασκευής σταθμών φτάνει τα €76/MWh ). Στον ακόλουθο σύνδεσμο οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να βρουν την απόφαση Ν.120, με ημερομηνία 27.7.2017 (στην αλβανική γλώσσα), σχετικά με τον 
υπολογισμό τιμών αγοράς ηλεκτρισμού από παραγωγή μικρών φωτοβολτάϊκων πάρκων με εγκατεστημένη 
δυνατότητα μέχρι 2MW ή αιολικών πάρκων με ισχύ 3MW:  
http://www.qbz.gov.al/Botime/Akteindividuale/Janar%202017/Fletore%20157/VENDIM%20I%20ERE-
s%20nr.%20120,%20date%2027.7.2017.pdf.  
 
-Νέος οργανισμός για τη διαχείριση του αποθεματικού ασφαλείας πετρελαίου. 
Η Αλβανία αναμένεται να εγκρίνει νομοσχέδιο, μέχρι το τέλος του 2017, για τη δημιουργία ενός Οργανισμού 
που θα διαχειρίζεται το αποθεματικό ασφαλείας πετρελαίου. Το πιθανότερο είναι ότι ένα σχέδιο νόμου 
«Σχετικά με τη δημιουργία, τη συντήρηση και τη διαχείριση των ελάχιστων αποθεμάτων καθαρού πετρελαίου ή 
/ και των υποπροϊόντων τους»  θα παρουσιαστεί στη νέα κυβέρνηση το Νοέμβριο τ.ε. και μετά την έγκρισή του, 
η χώρα δεσμεύεται να δημιουργήσει αποθεματικό ασφαλείας μέχρι το 2022. Σύμφωνα με το α/Υπουργείο 
Ενέργειας, το συνολικό ύψος των αποθεματικών ασφαλείας στην Αλβανία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 90 
ημερών μέσης ημερήσιας καθαρής εισαγωγής ή τουλάχιστον 61 ημερών μέσης ημερήσιας εγχώριας 
κατανάλωσης, όποια από τις δύο ποσότητες είναι μεγαλύτερη. Τα αποθεματικά ασφαλείας θεσπίζονται 
σταδιακά και αναλογικά με βάση το Σχέδιο Δράσης που αναφέρεται στο άρθρο 11 του εν λόγω νομοσχεδίου 
και το αργότερο ως στις 31 Δεκεμβρίου 2022. Το σχέδιο νόμου ορίζει τις υποχρεώσεις διατήρησης και 
διαχείρισης των αποθεμάτων ασφαλείας για το καθαρό πετρέλαιο ή/και τα υποπροϊόντα του, ώστε να 
εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προμηθειών πετρελαίου στη χώρα. Όλα τα ως άνω θα διαχειρίζεται ένας 
οργανισμός που θα έχει τη δική του διοίκηση και τα αποθέματά του, αλλάζοντας εντελώς την τρέχουσα 
πρακτική. Σήμερα, η υποχρέωση διατήρησης του αποθεματικού ασφαλείας ανήκει στις εταιρείες 
υδρογονανθράκων που δραστηριοποιούνται στην αγορά, οι οποίες πρέπει να κατέχουν αποθεματικά για 90 
ημέρες από τις αντίστοιχες ετήσιες εισαγωγές τους. Αυτό καθορίζεται από μια απόφαση του 2004 και των 
τροποποιήσεων αυτής και αύξησε σημαντικά το κόστος των φορέων εκμετάλλευσης, ενώ ήταν ένα από τα 
επιχειρήματα που προέβαλαν για την μη ανταπόκριση της επιβράδυνσης των τιμών του πετρελαίου στις 
διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές, στην εγχώρια αγορά. 
 
-Ο TAP ανακοινώνει νέα Διευθύντρια για την Ελλάδα. 
Η εταιρεία TAP AG ανακοίνωσε σήμερα την τοποθέτηση της κας Κατερίνας Παπαλεξανδρή ως νέας 
Διευθύντριας του ΤΑΡ για την Ελλάδα, με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2017. Η κα. Κατερίνα Παπαλεξανδρή 
αντικαθιστά τον μέχρι σήμερα Διευθυντή του ΤΑΡ για την Ελλάδα, κ. Rikard Scoufias.  

http://www.qbz.gov.al/Botime/Akteindividuale/Janar%202017/Fletore%20157/VENDIM%20I%20ERE-s%20nr.%20120,%20date%2027.7.2017.pdf
http://www.qbz.gov.al/Botime/Akteindividuale/Janar%202017/Fletore%20157/VENDIM%20I%20ERE-s%20nr.%20120,%20date%2027.7.2017.pdf
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-Ανακοινώθηκαν οι ανάδοχοι των συμβάσεων παραχώρησης των δύο Υ/Η σταθμών Bushtrica 2 & 3 
Το α/Υπουργείο Ενέργειας και Βιομηχανίας (MEI) ανακοίνωσε τους αναδόχους των δύο συμβάσεων 
παραχωρήσεων για τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς Bushtrica 2 και Bushtrica 3. Η αξία της επένδυσης και για 
τους δύο Υ/Η σταθμούς εκτιμάται περίπου σε $10 εκατ. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την προκήρυξη  
προτεραιότητα είχε ο υποψήφιος ανάδοχος με την καλύτερη πρόταση όσον αφορά στην εγκατεστημένη ισχύ 
και τα τέλη παραχώρησης. Συγκεκριμένα: 
Bushtrica 2 
Έχουν παρουσιαστεί δύο προσφορές για το υδροηλεκτρικό σταθμό της Bushtrica 2. Η πρώτη από την εταιρεία 
"2Τ" sh.p.k, η οποία αποκλείστηκε επειδή, σύμφωνα με το α/Υπουργείο, δεν υπέβαλε πλήρη τεκμηρίωση. Η 
δεύτερη είναι η νικήτρια εταιρεία, πρόκειται για την προσωρινή συγχώνευση των εταιρειών "Doko" sh.p.k και 
"Erniku" sh.pk. Σύμφωνα με την προσφορά αυτής της εταιρείας, η εγκατεστημένη ισχύ εκτιμάται στα 4.060 kW 
με εκτιμώμενη παραγωγή 18.553.391 kWh. Η αξία του τέλους παραχώρησης είναι 2,02% (374.778 kWh). Η 
προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται για 12 μήνες και η συνολική αξία της επένδυσης, χωρίς ΦΠΑ, 
ανέρχεται σε 600 εκατ. ΑΛΛ. 
Bushtrica 3 
Επίσης, σε αυτή τη διαδικασία έχουν λάβει μέρος στο διαγωνισμό δύο εταιρείες. Η πρώτη εταιρεία "Restaurim 
Gurra - Kaca" sh.pk, η οποία αποκλείστηκε επειδή δεν υπέβαλε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και δεύτερον η 
προσωρινή ένωση των εταιρειών "Vega" sh.pk, "Enolio" sh.pk. και "EL-BU 2009" sh.pk σύμφωνα με τη νικήτρια 
προσφορά με την οποία το α/Υπουργείο θα αρχίσει διαπραγματεύσεις, η εγκατεστημένη ισχύς που καθορίζεται 
στο έργο είναι 6.700kW, με παραγωγή 28.268.538 kWh και ποσοστό παραχώρησης 2,1% (593.639 kWh). Ο 
χρόνος υλοποίησης του έργου είναι 24 μήνες και η αξία της επένδυσης είναι περίπου 560 εκατ. ΑΛΛ, χωρίς 
ΦΠΑ.  
Και οι δύο παραχωρήσεις είναι Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα με διάρκεια 35 ετών. Επί του παρόντος, 
το α/Υπουργείο Ενέργειας έχει ανοίξει τον διαγωνισμό για την τέταρτη υδροηλεκτρική μονάδα στην λεκάνη 
απορροής του ποταμού Bushtrica, ενώ στην Επιτροπή Δημόσιων Συμβάσεων κατατεθεί ένσταση για τη 
διαδικασία της Bushtrica 1 από την εταιρεία 2T sh.p.k. Κατά το στάδιο αξιολόγησης υπάρχουν ορισμένες άλλες 
παραχωρήσεις όπως οι Kalivaçi, Gojan, Luniku, Grabova 1 και 2. 
 
-Η ERE εγκρίνει τέσσερις νέες άδειες για ενέργεια. 
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ERE) ενέκρινε τέσσερις νέες ενεργειακές άδειες, μία από τις οποίες είναι 
τροποποίηση υφιστάμενης άδειας, δύο για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και η άλλη για εμπορία. Σύμφωνα 
με τις αποφάσεις, προκύπτει ότι η τουρκικών συμφερόντων Ayen AS Energy ζήτησε την τροποποίηση των 
αδειών της λόγω της αλλαγής της εγκατεστημένης ισχύος και της σύμβασης παραχώρησης από την 
Κυβέρνηση. Αρχικά, της είχαν δοθεί με παραχωρήσεις οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί "Gojan", "Gjegjan", 
"Peshqesh" και "Fangu" αλλά από την αρχική σύμβαση απομακρύνθηκαν οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί: "Gojan" 
και "Gjegjan" και έχει προστεθεί ο καινούργιος υδροηλεκτρικός σταθμός "Ura Fanit". Η αλλαγή της σύμβασης 
παραχώρησης έγινε κατόπιν αιτήματος της εταιρείας. Συνολικά, για τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς, η αξία της 
επένδυσης υπολογίζεται σε € 210 εκατ. Για να προσαρμόσει την παλιά άδεια στην πραγματική κατάσταση 
λειτουργίας της εταιρείας, η ERE ενέκρινε την τροποποίηση για εγκατεστημένη ισχύ 110,54MW. Η εταιρεία 
"Energjia Valamara" sh.pk και "Skatina HEC" sh.pk έχουν αδειοδότηση για την παραγωγή ενέργειας. Η πρώτη 
για την παραγωγή σε διαφόρους υδροηλεκτρικούς σταθμούς της, όπως το "Mesmal 1" με εγκατεστημένη ισχύ 
410 kW, το "Mesmal 2" με εγκατεστημένη ισχύ 1.473 kW, το "Mesmal 3" με εγκατεστημένη ισχύ 235 kW, το 
"Selca με εγκατεστημένη ισχύ 2.388 kW, και συνολική ισχύς 4.506 kW. Από την άλλη πλευρά, η Skatina έλαβε 
έγκριση για υδροηλεκτρικό σταθμό με το ίδιο όνομα και εγκατεστημένη ισχύ 2.677 kW. Η ERE επίσης 
χορήγησε άδεια για την EFT Tirana sh.pk κατά τη διάρκεια του Ιουλίου 2017 στην δραστηριότητα εμπορίας 
ηλεκτρικής ενέργειας. 
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1.2 Κλάδος κατασκευών, δομικών υλικών και Real Estate 

 

-Η Οικονομική Ζώνη της Spitalla (TEDA) παραχωρείται για 99 χρόνια. 
Το α/Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας ανακοίνωσε τον ανάδοχο της 
παραχώρησης για την κατασκευή, ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία της Τεχνολογικής και Οικονομικής 
Ζώνης Ανάπτυξης (TEDA) στη περιοχή Spitalla του Δυρραχίου. Η Ελεύθερη Οικονομική Ζώνη έχει έκταση 
101,2 εκτάρια και θα διατεθεί στην αλβανική κοινοπραξία των εταιρειών Pelikan shpk, Best Construction shpk 
και Vëllezërit Hysa shpk, με συμβολικό ποσό € 1, για 99 χρόνια. Η Κοινοπραξία, η οποία θα επωφεληθεί από 
ειδικό ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, έχει δεσμευτεί να κατασκευάσει εργοστάσιο εμπλουτισμού 
σιδηροχρωμίου αξίας €39 εκατ., το οποίο αναμένεται να απασχολεί 2.500 άτομα από την περιοχή. Η TEDA στο 
Spitalla είναι μία από τις τρεις ελεύθερες οικονομικές ζώνες που προκηρύχτηκαν τον Αύγουστο του 2015, από 
τον τότε α/Υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης, Τουρισμού, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας κ. Arben Ahmetaj. 
Οι άλλες δύο TEDA, βρίσκονται στο Koplik και στη Αυλώνα και η διαδικασία παραχώρησης τους δεν έχει 
ακόμη ολοκληρωθεί.  
 
-To ΔΝΤ αναφέρει οτι η Αλβανία εξακολουθεί να έχει κακή υποδομή. 
Η Αλβανία κατατάσσεται ως η δεύτερη χώρα με τις φτωχότερες υποδομές, αφήνοντας πίσω μόνο τη Ρουάντα, 
σε έναν κατάλογο 40 χωρών που κατατάσσονται για τις υποδομές τους από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. 
Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με το ΔΝΤ, αυτό είναι παράδοξο, δεδομένου ότι οι Αλβανοί φορολογούμενοι 
έχουν πληρώσει δισεκατομμύρια ευρώ σε δημόσιες επενδύσεις για τη βελτίωση της υποδομής της χώρας τους. 
Το ΔΝΤ αναφέρει ότι κατά τα τελευταία δύο χρόνια, η α/Κυβέρνηση δαπάνησε κατά μέσο όρο 5,5% του ΑΕΠ 
για δημόσια έργα, κυρίως σε δρόμους, λιμένες αλλά και σε άλλα έργα υποδομής. Ωστόσο, φαίνεται ότι αυτό 
δεν αρκεί για να βελτιωθούν δραστικά οι υποδομές στην Αλβανία. Σύμφωνα με το ΔΝΤ, η αποδοτικότητα των 
επενδύσεων στον τομέα των υποδομών είναι χαμηλή. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε και από την Παγκόσμια 
Τράπεζα, σύμφωνα με την οποία το 30% των κεφαλαίων που δαπανώνται για την υποδομή στην Αλβανία 
καταχράται. 
 
-ALUIZNI: Αναμένονται τροποποιήσεις στην νομοθεσία για την νομιμοποίηση κτιρίων  
Η νομοθεσία για την νομιμοποίηση κτιρίων που κατασκευάζονται χωρίς τις κατάλληλες άδειες θα πρέπει να 
τροποποιηθεί και πάλι για να τακτοποιήσει εκατοντάδες χιλιάδες δομές που δεν εμπίπτουν στον ισχύοντα 
νόμο, σύμφωνα με δηλώσεις στον τύπο του κ. Artan Lame, Επικεφαλής της Υπηρεσίας Νομιμοποίησης, 
Αστικοποίησης και Ολοκλήρωσης Άτυπων Περιοχών και Κατασκευών (ALUIZNI). Η Αλβανία έχει περίπου 
323.000 ανεπίσημα κτίρια, αλλά μόνο το ήμισυ μπορεί να νομιμοποιηθεί με τον ισχύοντα νόμο, δήλωσε ο κ. 
Lame. Περίπου το 88% των δομών που καλύπτονται από τον ισχύοντα νόμο έχει ήδη νομιμοποιηθεί, 
παρέχοντας πράξεις στους ιδιοκτήτες με αντάλλαγμα τις πληρωμές προς το κράτος και σύμφωνα με τους 
κανόνες που ορίζει ο νόμος. Στα σχετικά νέα, η Εθνική Επιθεώρηση για την Προστασία της Επικρατείας έχει 
αναλάβει μια μεγάλη δράση για την καταστροφή διαφόρων παράνομων κατασκευών στην περιοχή του κόλπου 
Lalëz, κοντά στο Durrës. Ο επικεφαλής επιθεωρητής κ. Dallëndyshe Bici, ο οποίος ήταν παρών κατά τη 
διάρκεια των επιχειρήσεων, δήλωσε ότι η εφαρμογή του νόμου θα είναι αυστηρή για την προστασία της 
επικράτειας και της δημόσιας περιουσίας, προσθέτοντας ότι τα παιχνίδια με τις άδειες νομιμοποίησης θα 
τερματιστούν.  
 

1.3 Τραπεζικός & Ασφαλιστικός Τομέας 

 
-Αύξηση ρεκόρ στα χρήματα εκτός τραπεζικού συστήματος, ύψους περίπου €44 εκατ. (Μαρ.-Ιουν.2017) 
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύει η Τράπεζα της Αλβανίας, τα χρήματα που κυκλοφορούν εκτός 
τραπεζικού συστήματος έχουν φθάσει σε επίπεδα ρεκόρ τον Ιούνιο 2017. Στα τέλη Ιουνίου τ.ε., εκτός 
τραπεζικού συστήματος κυκλοφορούσαν 250 δισ. ΑΛΛ ή περίπου €1,8 δισ., ποσό ρεκόρ, το υψηλότερο όλων 
των εποχών. Μόνο τον Ιούνιο υπήρχε αύξηση περίπου 3,8 δισ. ΑΛΛ, ή περίπου €28 εκατ. περισσότερα, που 
έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά. Ακόμη και τον Απρίλιο τ.ε., ο εν λόγω δείκτης είχε αυξηθεί κατά €13 εκατ., 
ενώ τον Μάιο δεν σημειώθηκε σημαντική αύξηση στον εν λόγω δείκτη. Για όλη την περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου 
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τ.ε., τα χρήματα εκτός τραπεζικού συστήματος αυξήθηκαν κατά περίπου €44 εκατ. Ενώ σημειώνεται μια 
εποχιακή άνοδος των εξωτραπεζικών χρημάτων τον Δεκέμβριο και τον Αύγουστο κάθε έτους, σε συνδυασμό με 
τις μεταναστευτικές ροές, η αύξηση αυτή τον Ιούνιο τ.ε. συνδέεται με τις υψηλές δαπάνες πριν από τις εκλογές, 
μια τάση που παρατηρείται σε κάθε προεκλογική περίοδο. Για παράδειγμα, τον Μάιο-Ιούνιο του 2015, πριν 
από τις δημοτικές εκλογές, ο εν λόγω δείκτης αυξήθηκε κατά σχεδόν 10 δισ. ΑΛΛ. Τον Απρίλιο του 2013, στις 
εθνικές εκλογές τα χρήματα εκτός τραπεζικού συστήματος αυξήθηκαν κατά περίπου 9 δισ. ΑΛΛ, σύμφωνα με 
τα στατιστικά στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας. Τον Απρίλιο 2009, ο εν λόγω δείκτης αυξήθηκε κατά 
περίπου 6,6 δισ. ΑΛΛ. Οι προεκλογικές περίοδοι παραδοσιακά συνοδεύονται από αύξηση του πληθωρισμού 
(λόγω της αύξησης του χρήματος σε κυκλοφορία) και την υποτίμηση του εγχώριου νομίσματος. Αλλά φέτος, οι 
παράγοντες της αγοράς συναλλάγματος έχουν επίσης εντοπίσει μια ασυνήθιστη αύξηση χρήσης του ευρώ 
πριν από την προεκλογική περίοδο, την οποία θεωρούν ως έναν από τους λόγους της ισχυρής υποτίμησης του 
ευρωπαϊκού νομίσματος στην εγχώρια αγορά. Στις 27 Ιουνίου τ.ε., το ευρώ έφτασε το χαμηλότερο επίπεδο των 
9 ετών, λίγο πιο κάτω από 132 ΑΛΛ. Στη συνέχεια, το ευρώ ανέκαμψε και επί του παρόντος έχει υπερβεί το 
όριο των 133 ΑΛΛ. Η αύξηση του χρήματος εκτός τραπεζικού συστήματος φαίνεται να έχει δημιουργήσει 
μεγάλη ρευστότητα εκτός των τραπεζικών διαύλων. Τα τελευταία χρόνια, η κυκλοφορία των χρημάτων εκτός 
τραπεζών τροφοδοτήθηκε από την πολιτική διευκόλυνσης της Τράπεζας της Αλβανίας. Η μείωση του βασικού 
επιτοκίου στο 1,25% αντικατοπτρίζεται στη μείωση των επιτοκίων των καταθέσεων σε ΑΛΛ. Αν συσχετιστεί το 
επιτόκιο καταθέσεων στην τράπεζα με τον μηνιαίο πληθωρισμό, το πραγματικό επιτόκιο είναι αρνητικό κατά     
-1%. 
 
-Η ΤτΑ αναμένετε να αγοράσει €57 εκατ. σε επτά δημοπρασίες το 2017 
Η Τράπεζα της Αλβανίας σχεδιάζει να εξαγοράσει μέχρι και €56 εκατ. το 2017, προκειμένου να αυξήσει το 
αποθεματικό της σε ξένο νόμισμα. Στη δημοσίευσή της για τις παρεμβάσεις στην αγορά χρήματος κατά το α΄ 
τρίμηνο 2017, η Κεντρική Τράπεζα κοινοποίησε επίσης το ημερολόγιο δημοπρασιών για την αγορά ξένου 
νομίσματος. Υπάρχουν συνολικά επτά δημοπρασίες που ξεκίνησαν τον Απρίλιο τ.ε., με προγραμματισμένο 
διάστημα αγοράς τριών έως οκτώ εκατομμυρίων ευρώ για κάθε δημοπρασία. Οι δημοπρασίες θα έχουν μεγάλη 
ένταση, ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου η προσφορά του ευρώ στην αγορά συναλλάγματος είναι γενικά 
υψηλότερη. Το πρόγραμμα αγοράς συναλλάγματος ανακοινώθηκε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε 
έκθεσή του Μαρτίου τ.ε.. Το υψηλό επίπεδο «ευρωποίησης» του χρηματοπιστωτικού συστήματος και, 
ειδικότερα, η σημαντική αύξηση των καταθέσεων του ευρώ τα τελευταία δύο χρόνια, οδήγησε την Τράπεζα της 
Αλβανίας να αυξήσει το αποθεματικό σε ξένο συνάλλαγμα. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα χαρακτηρίζεται από 
υψηλό βαθμό «ευρωποίησης», παρά τις ρυθμιστικές προσπάθειες κατά την τελευταία δεκαετία για τον 
περιορισμό της χρήσης του ευρωπαϊκού νομίσματος. Περίπου το 60% των χορηγήσεων και το 52% των 
καταθέσεων του τραπεζικού συστήματος είναι σε ξένο νόμισμα, κυρίως σε ευρώ. Κατά την εκπόνηση μιας 
στρατηγικής για τη μείωση του ευρώ, η Τράπεζα της Αλβανίας είναι διατεθειμένη να αυξήσει το επίπεδο 
ασφάλειας για να προβλέψει τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης του νομίσματος του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος. Επί του παρόντος, τα συναλλαγματικά αποθέματα χρησιμεύουν ως μέσο για την κάλυψη των 
αναγκών σε ξένα νομίσματα της οικονομίας και για την άμβλυνση ισχυρών ταλαντώσεων της συναλλαγματικής 
ισοτιμίας. Ωστόσο, η Τράπεζα της Αλβανίας σκοπεύει να αυξήσει αυτό το αποθεματικό έχοντας παράλληλα 
υπόψη τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η Κεντρική Τράπεζα δεν διαθέτει μέσα στήριξης 
ρευστότητας σε ξένο νόμισμα, αλλά, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορούν να εφαρμοστούν ειδικές μορφές 
βοήθειας. Μεταξύ άλλων, οι αγορές αυτές μπορούν να επηρεάσουν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες των 
νομισμάτων στην εγχώρια αγορά συναλλάγματος. 
 
-Πορεία της ασφαλιστικής αγοράς (Ιανουάριος - Ιούνιος 2017). 
Σύμφωνα με στοιχεία της α/Χρηματοοικονομικής Αρχής Εποπτείας (AMF), κατά την περίοδο Ιανουαρίου - 
Ιουνίου 2017, η ασφαλιστική αγορά ανήλθε πάνω από 7,415 εκατ. ΑΛΛ, ή 12,03% περισσότερο σε σχέση με 
την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Ο αριθμός των εκδοθέντων ασφαλιστηρίων συμβολαίων έφτασε τα 551.848, 
παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 14,69%, σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουάριο - Ιούνιο του 2016. Η 
αγορά συνέχισε να κυριαρχείται από ασφάλειες άλλες εκτός των ασφαλειών Ζωής, των οποίων το μερίδιο 
ανέρχεται σε 91,99% του συνολικού όγκου των ασφαλίστρων, ενώ το μερίδιο αγοράς των ασφαλειών ζωής και 
των αντασφαλίσεων είναι 7,57% και 0,44% αντίστοιχα. Τα μερίδια αγοράς των προαιρετικών και 
υποχρεωτικών ασφαλιστικών μεικτών ασφαλίστρων ανήλθαν σε 41,46% και 58,54% αντίστοιχα. Το σύνολο 



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

Γραφείο ΟΕΥ -  Πρεσβείας Τιράνων 
Ενημερωτικό Δελτίο Αυγούστου 2017  Σελίδα 7 από 17 

 

των καταβληθέντων αποζημιώσεων κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2017 ήταν περίπου 2.706 εκατ. 
ΑΛΛ ή 44,02% περισσότερα, σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016. 
Υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτων: Κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2017, τα ασφάλιστρα 
υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτων ανήλθαν σε περίπου 4,322 εκατ. ΑΛΛ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 
11,43% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο - Ιούνιο του 2016. Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα στην 
εγχώρια ασφάλιση αστικής ευθύνης επιβατών υπέρ τρίτων (MTPL) αυξήθηκαν κατά 14,35% την περίοδο 
Ιανουαρίου - Ιουνίου 2017, σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016. Ο αριθμός ασφαλιστηρίων 
συμβολαίων αυξήθηκε επίσης κατά 6,46% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. 
Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα στην διασυνοριακή ασφάλιση, τον Ιανουάριο - Ιούνιο του 2017, 
μειώθηκαν κατά 9,29% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο - Ιούνιο του 2016. Ο αριθμός των συμβάσεων αυξήθηκε 
κατά 0,12% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα 
ασφάλιστρα στην ασφάλιση πράσινης κάρτας αυξήθηκαν κατά 2,65% τον Ιανουάριο - Ιούνιο του 2017, σε 
σύγκριση με τον Ιανουάριο - Ιούνιο του 2016. Ο αριθμός των συμβολαίων αυξήθηκε επίσης κατά 2,13% σε 
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. 
Προαιρετική ασφάλιση: Όσον αφορά στην προαιρετική ασφάλιση, για την εξεταζόμενη περίοδο, τα 
ασφάλιστρα ανήλθαν σε περίπου 3.060 εκατ. ΑΛΛ ή 12,86% περισσότερα από την αντίστοιχη περσινή 
περίοδο. Ο αριθμός των υπογεγραμμένων ασφαλιστικών συμβάσεων αυξήθηκε κατά 24,58%, σε σύγκριση με 
την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016. Η προαιρετική ασφάλιση κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017 
σημείωσε αύξηση κατά 10,80%, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Κατά την περίοδο αναφοράς, τα 
συνολικά έσοδα από τα χαρτοφυλάκια της ασφάλισης περιουσίας, αστικής ευθύνης και εγγυήσεων ήταν πάνω 
από 2.499 εκατ. ΑΛΛ. Το μεγαλύτερο μερίδιο αυτού του χαρτοφυλακίου, με ποσοστό 71,59%, καταλαμβάνουν 
οι ασφάλειες πυρός και άλλες Ασφαλίσεις Ακίνητης Περιουσίας, ακολουθούμενη από ασφάλιση Γενικής 
Ευθύνης με περίπου 19,87%. Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα για ασφάλειες πυρός και άλλων 
ζημιών στην ακίνητη περιουσία κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2017 αυξήθηκαν κατά 14,91% σε σχέση 
με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ο αριθμός των συμβάσεων μειώθηκε κατά 9,68% σε σύγκριση με τον 
Ιανουάριο - Ιούνιο του 2016. Ο όγκος ακαθάριστων ασφαλίστρων στις Ασφαλίσεις και την Ασφάλεια Υγείας 
ήταν περίπου 683 εκατ. ΑΛΛ την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2017, σημειώνοντας μείωση κατά 2,17% σε 
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Τα ασφάλιστρα για ασφάλισης ζωής για την 
περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2017, έφθασαν συνολικά κατά 561 εκατ. ΑΛΛ ή 23,07% περισσότερο από την 
περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016. 
Ακαθάριστες Αποζημιώσεις: Η πληρωμή των απαιτήσεων, κατά την περίοδο Ιανουάριου - Ιούνιου 2017, 
αυξήθηκε κατά 44,02% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο - Ιούνιο 2016. Οι περισσότερες από τις ακαθάριστες 
πληρωμένες απαιτήσεις αφορούσαν την ασφάλιση οχημάτων, περίπου 1,546 εκατ. ΑΛΛ ή 57,13% των 
συνολικών ακαθάριστων πληρωμένων απαιτήσεων. 
 

1.4 Τομέας Μεταφορών 

 
-Το λιμάνι του Shengjin υποψήφιο στο ευρωπαϊκό επιχειρηματικό βραβείο στην κατηγορία "Inspiring 
success stories". 
Το λιμάνι του Shengjin στην πόλη Lezhe της Αλβανίας είναι υποψήφιο για το Ευρωπαϊκό Επιχειρηματικό 
Βραβείο στο Διεθνές Φεστιβάλ «Business Triumph and the European Awards Night» που θα διεξαχθεί στις 
Κάννες της Γαλλίας από 6 έως 7 Οκτωβρίου 2017. Το πιστοποιητικό επιχειρηματικής απονομής θα ανατεθεί 
στον Γενικό Διευθυντή του Λιμένος Shengjin κ. Gjovalin Tushaj, στην τελετή Open Air Gala που φιλοξενείται 
στις Κάννες. Το λιμάνι Shengjin βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Δημοκρατίας της Αλβανίας και είναι η μόνη 
αποβάθρα στην περιοχή.  
 
-Στατιστικές μεταφορών - Ιούλιος 2017 
Ο όγκος φόρτωσης/εκφόρτωσης εμπορευμάτων στα λιμάνια τον Ιούλιο τ.ε. ανέρχεται σε 372 χιλ. τόνους. Σε 
σύγκριση με τον Ιούλιο 2016, ο δείκτης αυτός αυξήθηκε κατά 24,6%. Κατά τους επτά μήνες του 2017, ο όγκος 
φόρτωσης/εκφόρτωσης φορτίων στους λιμένες ανέρχεται σε 2.319 χιλ. τόνους, αυξημένος κατά 9,4% σε σχέση 
με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2016. Το λιμάνι του Δυρραχίου καταλαμβάνει το 88,0%, στο σύνολο των 
προϊόντων που φορτώθηκαν /εκφορτώθηκαν σε όλα τα λιμάνια.  
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Ο όγκος των εμπορευμάτων που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς είναι 1,7 εκατ.τόνοι/χλμ., σημειώνοντας 
αύξηση 115,3 σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2016. Κατά τους επτά μήνες του 2017, ο όγκος των μεταφερόμενων 
εμπορευμάτων μέσω σιδηροδρομικών μεταφορών είναι 14 εκατ.τόνοι/χλμ και αυξήθηκε κατά 166,4% σε 
σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2016.  
Τον Ιούλιο 2017, ο όγκος των φορτίων που μεταφέρονται αεροπορικώς είναι 188 τόνοι, αυξημένος κατά 9,9% 
σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του έτους 2016. Κατά τους επτά μήνες του 2017, ο όγκος των μεταφερόμενων 
εμπορευμάτων είναι 13.236 τόνοι, σημειώνοντας αύξηση κατά 10,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο 
του έτους 2016. Τον Ιούλιο 2017, ο αριθμός των πτήσεων είναι 2.496, σημειώνοντας αύξηση 19,0% σε 
σύγκριση με τον Ιούλιο του 2016. Κατά το 7μηνο του 2017, πραγματοποιήθηκαν 10.742 πτήσεις, σημειώνοντας 
αύξηση 9,0% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του έτους 2016. Τον Ιούλιο του 2017, ο αριθμός των επιβατών 
που ταξιδεύουν αεροπορικώς ήταν 293.064, σημειώνοντας αύξηση κατά 31,2% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 
2016. Ο αριθμός των επιβατών που μεταφέρθηκαν από αέρος  κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου 
καταλαμβάνει το 65,7% του συνόλου των επιβατών που ταξίδεψαν. Ο αριθμός των επιβατών που ταξιδεύουν 
αεροπορικώς το 7μηνο του 2017 είναι 1.413.390 άτομα, σημειώνοντας αύξηση 24,1% σε σύγκριση με την 
αντίστοιχη περίοδο του έτους 2016. Ο αριθμός των επιβατών που ταξιδεύουν δια θαλάσσης είναι 232.530 
άτομα σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2016, ο δείκτης αυτός αυξήθηκε κατά 23,1%. Ο αριθμός των επιβατών που 
ταξιδεύουν με θαλάσσια μέσα κατά τους επτά μήνες του 2017 είναι 699.064 και αυξήθηκε κατά 19,8% σε 
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.  
Εξαγωγές/Εισαγωγές αγαθών ανά τρόπο μεταφοράς:  
Τον Ιούλιο του 2017, η αξία των εμπορεύσιμων αγαθών (εξαγωγές και εισαγωγές) ανέρχεται σε 79 δισ ΑΛΛ και 
το 53,8% μεταφέρεται δια θαλάσσης. Εξαγωγές αγαθών: Τον Ιούλιο 2017, τα εμπορεύματα που εξάγονται δια 
θαλάσσης αντιπροσωπεύουν 63,0%, οδικώς 35,4% και αεροπορικώς 0,4% των συνολικών εξαγόμενων 
αγαθών. Τα εμπορεύματα που εξήχθησαν οδικώς τον Ιούλιο 2017 αυξήθηκαν κατά 28,7% και δια θαλάσσης 
κατά 1,7%, σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2016. Κατά τους επτά μήνες του 2017, τα εμπορεύματα που 
εξάγονται δια θαλάσσης αντιπροσωπεύουν 63,7%, οδικώς 34,9% και αεροπορικά 0,4% των συνολικών 
εξαγόμενων αγαθών. Τα εμπορεύματα που εξήχθησαν οδικώς, το 7μηνο του 2017, αυξήθηκαν κατά 25,9% και 
δια θαλάσσης αυξήθηκαν κατά 9,4%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2016. Εισαγωγές αγαθών: Τον 
Ιούλιο 2017, τα εμπορεύματα που εισάγονται δια θαλάσσης αντιπροσωπεύουν 49,6%, οδικώς 45,6% και 
αεροπορικώς 2,8%. Τα εμπορεύματα που εισήχθησαν σιδηροδρομικώς, τον Ιούλιο 2017, μειώθηκαν κατά 
15,5%, ενώ δια θαλάσσης αυξήθηκαν κατά 3,4%, σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2016. Κατά τους επτά μήνες 
του 2017, τα εμπορεύματα που εισάγονται δια θαλάσσης αντιπροσωπεύουν το 50,3%, οδικώς 44,1% και τα 
αεροπορικά 2,9%. Τα εμπορεύματα που εισήχθησαν σιδηροδρομικώς, τους επτά μήνες του 2017, αυξήθηκαν 
κατά 53,4% και οδικώς μειώθηκαν κατά -4,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016.  
 

1.5 Τομέας Τροφίμων και Γεωργίας 

 

- Συμφωνία συνεργασίας Αλβανίας - Κροατίας στον τομέα της γεωργίας. 
Αντιπροσωπεία από την Αλβανία, υπό την προεδρία της κα. Majlinda Dhuka, Αναπληρώτρια Γενική 
Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, ήταν στην Κροατία, όπου πραγματοποίησε συναντήσεις με 
ανώτερους υπαλλήλους στον τομέα της γεωργίας. Στόχος των συναντήσεων ήταν η προώθηση της διοργανικής 
συνεργασίας μεταξύ των αντίστοιχων Οργανισμών της Αλβανίας και της Κροατίας, καθώς και η προώθηση της 
εταιρικής σχέσης σε κοινά σχέδια, ιδίως στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ένταξης. Επίσημες πηγές της Πρεσβείας 
της Αλβανίας στην Κροατία ανακοίνωσαν ότι κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων υπογράφηκε 
Συμφωνία Συνεργασίας στον τομέα της γεωργίας μεταξύ του Οργανισμού Γεωργικής Ανάπτυξης και Αγροτικής 
Ανάπτυξης του Υπουργείου Γεωργίας της Αλβανίας, εκπροσωπούμενη από την κα. Frida Krifca και την 
Υπηρεσία Πληρωμών για τη Γεωργία, Αλιεία και Αγροτική Ανάπτυξη της Κροατίας, εκπροσωπούμενη από την 
Γενική Διευθύντρια κα. Matilda Copic. Κατά την τελετή υπογραφής της Συμφωνίας παρευρέθηκε επίσης ως 
εκπρόσωπος της Πρεσβείας της Αλβανίας στο Ζάγκρεμπ, ο κ. Qorri. 
 
- Γεωργικά αναπτυξιακά έργα συζητούν οι ειδικοί της JICA με τους αγρότες στην περιοχή Divjaka 
Οι ειδικοί της Ιαπωνικής Υπηρεσίας Διεθνούς Συνεργασίας (JICA) πραγματοποίησαν συνάντηση με 
εκπροσώπους των αγροτών της περιοχής Divjaka για να συζητήσουν τις ευκαιρίες συμμετοχής τους σε 
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αναπτυξιακά έργα στον τομέα της γεωργίας. Η περιοχή γύρω από την λιμνοθάλασσα της Divjaka στην Lushnja 
είναι μια από τις δυνητικές περιοχές για την ανάπτυξη της γεωργίας. Η γεωργική έκταση της Divjaka είναι η πιο 
εύφορη γη στην Αλβανία και ως εκ τούτου καλλιεργείται μέχρι τρεις φορές το χρόνο. Εκτός από την εφοδιασμό 
της εγχώριας αγοράς, τα γεωργικά προϊόντα της Divjaka εξάγονται στα Βαλκάνια και στην ΕΕ. Η συνάντηση με 
τους ειδικούς της JICA αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης της γεωργικής ανάπτυξης σε αυτήν την 
περιοχή. Η JICA παρέχει βοήθεια μέσω των προγραμμάτων συνεργασίας στην Αλβανία, κυρίως στους τομείς 
της γεωργίας, της βελτίωσης των υποδομών, της υγειονομικής περίθαλψης, της εκπαίδευσης και του 
περιβάλλοντος. 
 

1.6 Τουριστικός τομέας  

 
-Συνδρομή της Turkish Airlines για την εκπόνηση σχεδίου τουριστικής προώθησης της Αλβανίας. 
Υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι της αεροπορικής εταιρείας Turkish Airlines συναντήθηκαν στα Τίρανα με 
εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης, Τουρισμού, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Πήγες 
από το α/Υπουργείο αναφέρουν ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο σύνταξης κοινών διμερών 
σχεδίων για την προώθηση της Αλβανίας, σε γνωστά τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τη διοργάνωση διαφόρων 
διασκέψεων με χώρες της Ασίας όπως η Σιγκαπούρη, η Νότια Κορέα κ.α., οι οποίες είναι στόχος για την 
προσέλκυση τουριστών και με την οποία η Αλβανία δεν διαθέτει καθεστώς θεωρήσεων. Οι πηγές πρόσθεσαν 
ότι το Αύγουστο τ.ε. θα ξεκινήσουν τα πρώτα βήματα αυτής της συνεργασίας, όπου αναμένεται η άφιξη δύο 
διάσημων Τούρκων δημοσιογράφων. Σύμφωνα με τις παραπάνω πηγές, στα τέλη Σεπτεμβρίου και στις αρχές 
Οκτωβρίου τ.ε. θα πραγματοποιηθεί διάσκεψη με δημοσιογράφους, ταξιδιωτικούς πράκτορες και 
εκπροσώπους του α/Υπουργείου Οικονομίας, Τουρισμού, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας σε μία από τις 
ασιατικές χώρες. Με την βοήθεια της Turkish Airlines σχεδιάζεται να ξεκινήσει η λειτουργία αλβανικής 
αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους. Η α/Κυβέρνηση προβλέπει ότι φέτος θα ξεκινήσουν οι πρώτες 
πτήσεις. Το κοινό έργο με την Turkish Airlines στοχεύει να αυξήσει την ποιότητα των πτήσεων και να επιτρέψει 
στους Αλβανούς να πετούν φθηνά και με απ’ ευθείας γραμμές σε διάφορες χώρες του κόσμου. 
 
-Τουριστική Αλβανία στο επίκεντρο της TV France 2: Balkan Pearl 
Η τουριστική Αλβανία βρίσκεται στο επίκεντρο της TV France 2. Στις κύριες ειδήσεις, στις 26-07-2017, 
μεταδόθηκε το διαφημιστικό ρεπορτάζ για τον τουρισμό "L'Albania, nouvelle destination bon marché", 
χαρακτηρίζοντας τη χώρα ως αναπτυσσόμενο τουριστικό προορισμό και ένα τόπο προς εξερεύνηση.  
 
-Ανάπλαση 4 πόλεων στη Ν. Αλβανία με χρηματοδότηση της Παγκόσμιας Τράπεζας. 
Συγκεκριμένα έργα σε τέσσερις πόλεις, Μπεράτι, Περμέτι, Αργυρόκαστρο, και Αγ. Σαράντα, θα υλοποιηθούν 
στο πλαίσιο του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Αστικών και Τουριστικών Προγραμμάτων (PIUTD) από το 
Αλβανικό Ταμείο Ανάπτυξης, με χρηματοδότηση της Παγκόσμιας Τράπεζας. Στόχος του έργου αυτού είναι η 
βελτίωση των αστικών υποδομών, η ενθάρρυνση του βιώσιμου τουρισμού και η οικονομική ανάπτυξη και η 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στη Νότια Αλβανία. Περισσότεροι από 84.000 κάτοικοι και περισσότεροι 
από 300.000 τουρίστες αναμένεται να επωφεληθούν από το εν λόγω έργο. Θα εφαρμοστεί σε μια περίοδο 
πέντε ετών και περιλαμβάνει τρία βασικά στοιχεία: πολεοδομικό σχεδιασμό και υποδομές, βελτίωση των 
τουριστικών χώρων, εμπορική προώθηση του τουρισμού και ανάπτυξη προϊόντων. Τα συγκεκριμένα έργα σε 
κάθε πόλη περιλαμβάνουν τις ακόλουθες παρεμβάσεις: 1. Μπεράτι: α) Αποκατάσταση της πλακόστρωτης 
οδού Mihal Komneno στο κάστρο Berat, β) Αναβάθμιση του οδού πρόσβασης Muzak Topia στο Κάστρο 
Μπερατίου. 2. Περμέτι: Φωτισμός οδών και μνημείων στην περιοχή του ιστορικού κέντρου. 3. Αργυρόκαστρο: 
α) Παζάρι αποκατάσταση λιθόστρωτου δρόμου, β) Διαδρομή Ali Pasha και σταθεροποίηση πλαγιάς, γ) 
Φωτισμός οδών και μνημείων στην περιοχή του ιστορικού κέντρου. 4. Αγ. Σαράντα: Ανακαίνιση του 
υφιστάμενου οδοστρώματος "Naim Frasheri". Το Αλβανικό Ταμείο Ανάπτυξης έχει ξεκινήσει τις αιτήσεις για 
εκδήλωση ενδιαφέροντος για τα προαναφερθέντα έργα. 
 
-Οι μετακινήσεις πολιτών στην Αλβανία (Ιούλιος 2017). 
Ο αριθμός Αλβανών και αλλοδαπών πολιτών που εισήλθαν στην αλβανική επικράτεια τον Ιούλιο 2017 ήταν 
1.379.302. Σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2016, ο εν λόγω δείκτης παρουσιάζει αύξηση 2,8%.Ο αριθμός των 
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αλλοδαπών που εισήλθαν στη χώρα ήταν 864.023, σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2016, ο εν λόγω αριθμός 
μειώθηκε κατά 0,1%. Ο αριθμός των πολιτών που εισήλθαν στη χώρα κατά τους επτά μήνες του 2017 ήταν 
5.199.145, καταγράφοντας αύξηση  κατά 5,6% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2016. Τον Ιούλιο τ.ε, 
μεταξύ των δέκα χωρών με τις υψηλότερες εισόδους πολιτών στην Αλβανία, η Ελβετία παρουσίασε τη 
μεγαλύτερη άνοδο κατά 52,3%, ενώ η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε από τους πολίτες του Κοσσυφοπεδίου 
με 33,2%. Κατά τους πρώτους επτά μήνες του 2017, ανάμεσα σε δέκα χώρες με τις περισσότερες εισόδους 
πολιτών στην Αλβανία, η μεγαλύτερη αύξηση εισροών προήλθε από την Πολωνία με 71,1% και η μεγαλύτερη 
πτώση από το Κοσσυφοπέδιο κατά 17,3%.  
Οι Αλβανοί και αλλοδαποί πολίτες που εξήλθαν από τη χώρα τον Ιούλιο 2017 τ.ε ήταν 1.362.491, 
σημειώνοντας αύξηση 6,3%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Ο αριθμός των 
Αλβανών υπηκόων που εξήλθαν από το έδαφος της Αλβανίας τον Ιούλιο τ.ε ήταν 496.163. Σε σύγκριση με τον 
Ιούλιο 2016, ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί κατά 11,0%. Ο αριθμός των Αλβανών πολιτών που εξήλθαν από τη 
χώρα κατά τους επτά μήνες του 2017 ήταν 2.759.744, σημειώνοντας αύξηση κατά 4,9% σε σχέση με την 
αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Τον Ιούλιο 2017, οι αφίξεις αλλοδαπών οδικώς 
αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μερίδιο των συνολικών εισροών με 76,9%, ενώ οι εισροές αεροπορικώς 
αντιπροσώπευαν το 11,9% και δια θαλασσής αντιπροσώπευαν το 11,2%. 
 
 

1.7 Τομέας Υγείας και Περιβάλλοντος 
 
-Προβλήματα διαχείρισης αποβλήτων στην Lushnja 
Οι κάτοικοι της Lushnja παραπονιούνται για τα επιβλαβή αέρια που απελευθερώνονται από την καύση των 
αστικών αποβλήτων σε μια χωματερή μόλις δύο χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο της πόλης. Ο εν λόγω χώρος, 
που άνοιξε τη δεκαετία του 1980, χρησιμοποιείται ως αποθήκη αστικών απορριμμάτων περίπου 80.000 
κατοίκων. Οι άνθρωποι που ζουν στην περιοχή διαμαρτύρονται για την καύση των αποβλήτων από τους 
ιδιώτες που εμπλέκονται στην ανακύκλωση, ενώ απαιτούν από την τοπική αυτοδιοίκηση να επενδύσει στη 
δημιουργία κατάλληλης χωματερής. 
 
-Ο αστικός μετασχηματισμός των πόλεων μεταφέρεται και στις επαρχίες της χώρας. 
Το πρόγραμμα ανάπλασης πόλεων, που θεωρείται το μεγαλύτερο εθνικό πρόγραμμα για τον αστικό 
μετασχηματισμό των πόλεων της χώρας και έχει καλύψει τα τελευταία τέσσερα χρόνια περίπου 70 αστικές 
περιοχές της χώρας, αναμένεται να συμπεριλάβει και αγροτικές περιοχές στη δεύτερη θητεία της Κυβέρνησης 
Rama. Οι εμπειρογνώμονες του α/Υπουργείου Αστικής Ανάπτυξης δήλωσαν ότι το πρόγραμμα αναβάθμισης 
των πόλεων εστιάζει στις μεγαλύτερες κοινότητες της χώρας που παραμελήθηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα 
και τώρα μετατρέπονται σε σημαντικούς οικονομικούς και κοινωνικούς πόλους, ενώ το πρόγραμμα αναμένεται 
να ξεκινήσει σε μικρότερα αστικά κέντρα και αγροτικές περιοχές, δίνοντας προτεραιότητα σε εκείνες με 
προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης, με στόχο τη βελτίωση υποδομών.  
 

1.8 Άλλες ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος 

 
-Basel Institute on Governance: Αλβανία, χώρα υψηλού κινδύνου για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. 
Η Αλβανία τοποθετείται μεταξύ των χωρών που κινδυνεύουν περισσότερο από τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες, συμφώνα με την ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Διακυβέρνησης της Βασιλείας, η 
οποία δημοσιεύθηκε σε αρκετές αλβανικές εφημερίδες στις 23 Αυγούστου τ.ε., Θεωρείται χώρα υψηλού 
κινδύνου για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και η θέση της στη διεθνή κατάταξη, βάσει διαφόρων δεικτών, οι 
οποίοι μετρούν παράγοντες που διευκολύνουν την παράνομη δραστηριότητα, έχει επιδεινωθεί, σε σχέση με 
ένα χρόνο πριν. Η Αλβανία συγκαταλέγεται στις 15 πρώτες χώρες υψηλού κινδύνου στην Ευρώπη και την 
Κεντρική Ασία, μαζί με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και τη Σερβία, μεταξύ των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων.  
 

-Περισσότερες από 18.500 επιχειρήσεις κινδυνεύουν να κλείσουν λόγω φορολογικών εκκρεμοτήτων. 
Σύμφωνα με τον τοπικό τύπο, η Γενική Διεύθυνση Φορολογίας επικαιροποίησε τον κατάλογο των ιδιωτικών 
επιχειρήσεων που κινδυνεύουν να δεσμεύσουν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς αν δεν καταβάλλουν τους 
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φόρους τους εντός της προθεσμίας των δέκα ημερών από την ανακοίνωση. Φαίνεται ότι υπάρχουν περίπου 
18.540 επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν αυτόν τον κίνδυνο, λόγω φορολογικής οφειλής προς το κράτος, 
γεγονός που μπορεί επίσης να οδηγήσει στην κατάσχεση των ακινήτων τους.  
 
-Αύξηση των αλβανικών επενδύσεων εκτός Αλβανίας 
Σύμφωνα με τον τοπικό τύπο, κατά την χρονική περίοδο 2016, οι αλβανικές εταιρείες επένδυσαν €68 εκατ. 
εκτός Αλβανίας, γεγονός που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ. Ως πηγή επικαλούνται τα στατιστικά στοιχεία της 
Κεντρικής Τράπεζας της Αλβανίας, η οποία καταγράφει και τον διπλασιασμό των Αλβανικών επιχειρήσεων 
εκτός Αλβανίας, αποδίδοντας το φαινόμενο στην έλλειψη εμπιστοσύνης προς το αλβανικό κράτος, σύμφωνα με 
τους δημοσιογραφικούς σχολιασμούς. 
 

 

2. Αλβανική οικονομία 
 

-Το δημόσιο χρέος της Αλβανίας μειώνεται στο 66,9%. 
Το δημόσιο χρέος, το οποίο αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα για τα οικονομικά των αλβανικών 
Κυβερνήσεων, σημείωσε σημαντική πτώση, όπως προκύπτει από επίσημα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν από 
το α/Υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με αυτά, στα τέλη Ιουνίου 2017, το δημόσιο χρέος στην Αλβανία 
μειώθηκε στο 66,9% του ΑΕΠ έναντι 70% το προηγούμενο έτος. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, κατά τους 
πρώτους πέντε μήνες του έτους, ο κρατικός προϋπολογισμός παρουσίασε πλεόνασμα 620 εκατ. ΑΛΛ ή  €50 
εκατ. Εν τω μεταξύ, υπενθυμίζεται ότι η μείωση του δημόσιου χρέους στο 60% στην Αλβανία αποτελεί 
υποχρέωση που επιβάλλουν ορισμένοι από τους πιο γνωστούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, όπως η 
Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. 
 
-Το μη αναληφθέν χρέος της χώρας αυξήθηκε, στα €1,2 δισ. 
Σύμφωνα με πηγές του α/Υπουργείου Οικονομικών, το εξωτερικό χρέος που έχει υπογραφεί αλλά δεν έχει 
εκταμιευθεί ξεπέρασε 1,2 δισ. το α΄ εξάμηνο του 2017, καταγράφοντας ιστορικό ρεκόρ. Η εκταμίευση αυτών 
των υποχρεώσεων θα οδηγήσει αυτόματα τις υποχρεώσεις της Αλβανίας στο 77% του ΑΕΠ. Σε προηγούμενες 
αναλύσεις, το α/Υπουργείο Οικονομικών αναφέρθηκε στο γεγονός ότι οι Αλβανοί θεσμοί εξακολουθούν να 
στερούνται επαρκών τεχνικών ικανοτήτων για την ενημέρωση των ξένων δανείων υπό τους όρους των 
δανειστών. Τον περασμένο μήνα, η Παγκόσμια Τράπεζα αξιολόγησε με ιδιαίτερο κίνδυνο την πίστωση των 
$150 εκατ. για την ανάκαμψη του ενεργειακού τομέα. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, η Τράπεζα αξιολόγησε ως 
πολύ υψηλού κινδύνου τις τεχνικές δυνατότητες για την υλοποίηση έργων, την εποπτεία και τη συμμετοχή των 
εμπλεκόμενων φορέων. Ως αποτέλεσμα, μέχρι το τέλος του Μαΐου 2017 εκταμιεύθηκαν μόνο $13,7 εκατ., αν και 
το δάνειο άρχισε να ισχύει από το 2015. Τα επίπεδα χρέους εγχώριων και εξωτερικών χρεών σε σχέση με το 
συνολικό χρέος είναι περίπου 53% και 47% αντίστοιχα, διατηρώντας σχεδόν το ίδιο ποσοστό με το τέλος του 
περασμένου έτους. Κατά το υπόλοιπο του 2017, το α/Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι η διαχείριση του 
χρέους θα επικεντρωθεί στην περαιτέρω μείωση της έκθεσης σε κινδύνους του χαρτοφυλακίου δανείων 
(κυρίως στο χαρτοφυλάκιο εγχώριου δανείου) καθώς και στη διατήρηση σταθερών αποδόσεων μεταξύ κόστους 
και κινδύνου. 
 
-Αύξηση κατά 15% των δημοσίων δαπανών, κατά το α΄ εξάμηνο 2017, έτος εκλογών. 
Σύμφωνα με στοιχεία του α/Υπουργείου Οικονομικών, οι δημόσιες δαπάνες ανήλθαν σε 209 δισ. ΑΛΛ για το α΄ 
εξάμηνο του 2017. Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι δαπάνες αυξήθηκαν 
κατά 28 δισ. ΑΛΛ ή πάνω από 15%, χαρακτηριστικό για ένα έτος εκλογών. Οι στατιστικές δείχνουν ότι η 
αύξηση των δαπανών επικεντρώθηκε κυρίως στις δημόσιες επενδύσεις και τη μεταφορά προς τις τοπικές 
κυβερνήσεις, οι οποίες έμμεσα χρησίμευαν για την τόνωση των επενδύσεων στις υποδομές και στον 
πολεοδομικό σχεδιασμό, πριν από τις εκλογές. Οι κυβερνητικές κεφαλαιουχικές δαπάνες για το α΄ εξάμηνο τ.ε 
έφθασαν στα 26,4 δισ. ΑΛΛ, αυξημένες κατά 56% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου 
έτους. Εν τω μεταξύ, οι μεταβιβάσεις στην τοπική αυτοδιοίκησης ανήλθαν σε σχεδόν 24 δισ.ΑΛΛ, 55% 
περισσότερες σε σύγκριση με τους πρώτους έξι μήνες του 2016. Πιστεύεται ότι μεγάλο μέρος της αύξησης των 
δαπανών της τοπικής αυτοδιοίκησης σχετίζεται με το δαπανηρό έργο ανασυγκρότησης της πλατείας 
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Skanderbeg στα Τίρανα. Σημαντικός αντίκτυπος έχει επίσης αναφερθεί από την αύξηση των δαπανών για τα 
ταμεία κοινωνικής ασφάλισης και υγείας, με 7 δισ. ΑΛΛ σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Για να ελέγξει τις 
δαπάνες, κατά τα έτη των εκλογών, ο νόμος για τον προϋπολογισμό τροποποιήθηκε, με πρόσφατη κυβερνητική 
εντολή, ορίζοντας ότι απαγορεύεται στην Κυβέρνηση να δαπανά περισσότερο από το 55% του ετήσιου 
ελλείμματος, κατά το α΄ εξάμηνο του έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία μέχρι σήμερα, η διάταξη αυτή έχει 
εφαρμοστεί και μέχρι το τέλος Ιουνίου τ.ε., η Κυβέρνηση έχει δαπανήσει περίπου το 46% του ελλείμματος που 
προβλέπεται στον ετήσιο προϋπολογισμό. Ωστόσο, το εκλογικό έτος άλλαξε σημαντικά τη διανομή των 
δημοσίων δαπανών κατά τη διάρκεια του έτους. Σε μη εκλογικά έτη, είναι χαρακτηριστικό ότι οι δαπάνες και 
ιδιαίτερα για δημόσιες επενδύσεις είναι μειωμένες κατά το α΄ εξάμηνο του έτους και αυξάνονται τους 
τελευταίους μήνες του οικονομικού έτους. 
 
-Η ανάπτυξη της δευτερογενούς αγοράς κρατικών τίτλων (Ιανουάριος - Ιούνιος 2017). 
Ο όγκος της δευτερογενούς αγοράς κρατικών τίτλων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017 κυριαρχείται 
από συναλλαγές σε βραχυπρόθεσμα μέσα (T-Bills) κατά 67,88%. Το υπόλοιπο τμήμα αποτελείται από 
μακροπρόθεσμα μέσα (γραμμάτια και ομόλογα) κατά 32,12%. Όσον αφορά τον αριθμό των συναλλαγών, το 
93,68% όλων των συναλλαγών στη δευτερογενή αγορά κρατικών τίτλων ήταν σε Τ-Bills. Στατιστικά στοιχεία 
για την αγορά λιανικής πώλησης κρατικών τίτλων για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017 δείχνουν ότι στην 
αγορά κυριαρχούν οι συναλλαγές «Αγορά στην πρωτογενή αγορά» και «Πληρωμή ονομαστικής αξίας κατά την 
ημερομηνία λήξης» με 59,86% και 30,20% αντίστοιχα. Οι συναλλαγές των μεμονωμένων επενδυτών 
κυριαρχούν στη δευτερογενή αγορά κρατικών τίτλων με 99,62% του συνόλου των συναλλαγών στην αγορά. 
Συναλλαγές τύπου Β και Γ 
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017, οι συναλλαγές τύπου Β "Πωλήσεις από χαρτοφυλάκιο 
χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών" μειώθηκαν κατά 1.224 εκατ. ΑΛΛ ή 33,36%, ενώ ο αριθμός των 
συναλλαγών μειώθηκε επίσης κατά 47,66% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Κατά την περίοδο 
Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017, οι συναλλαγές τύπου Γ «Αγορά πριν τη λήξη» μειώθηκαν κατά 779 εκατ. ΑΛΛ ή 
38,61% και ο αριθμός συναλλαγών μειώθηκε επίσης κατά 20,46% σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-
Ιουνίου 2016. Κατά την περίοδο αναφοράς, σημειώθηκε μείωση στο απόλυτο συνολικό ποσό των συναλλαγών 
τύπου Β και Γ κατά περίπου 2,003 εκατ. ΑΛΛ σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2016. 
 
-INSTAT: 2,5 φορές υψηλότερος ο πληθωρισμός στην Αλβανία από τον μέσο όρο της ΕΕ (Ιούνιος 2017). 
Όπως προκύπτει από τα τελευταία στοιχεία της έκθεσης του αλβανικού Ινστιτούτου Στατιστικής για τον ρυθμό 
του πληθωρισμού (INSTAT - Ιούνιος 2017), ο πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 3,7% σε σχέση με το προηγούμενο 
έτος. Συγκριτικά με τα δεδομένα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου το μέσο ποσοστό του 
πληθωρισμού ήταν 1,4%, ο πληθωρισμός στην Αλβανία εμφανίζεται υψηλότερος κατά 2,5 φορές. Αυτό δείχνει 
υψηλό επίπεδο αύξησης των τιμών των καταναλωτικών αγαθών στην Αλβανία, που υπερβαίνει τον στόχο που 
έχει θέσει η Κεντρική Τράπεζα, ήτοι 3%.  
 
-Τα έσοδα από τον ΦΠΑ υπολογίζονται σε 65.757 εκατ. ΑΛΛ. (Ιανουάριος – Ιούνιος 2017) 
Τα έσοδα από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 65.757 εκατ. ΑΛΛ το α΄ 
εξάμηνο του 2017 σε σύγκριση με τα 62.830 εκατ. ΑΛΛ της ίδιας περιόδου του 2016, σύμφωνα με οικονομική 
έκθεση για τους δημοσιονομικούς δείκτες. Τα έσοδα από το ΦΠΑ που εισπράχτηκαν ανέρχονται σε 71.551 
εκατ. ΑΛΛ ή 4,582 εκατ. ΑΛΛ περισσότερα από το α΄ εξάμηνο του 2016, ενώ η επιστροφή ΦΠΑ εκτιμάται σε 
5.794 εκατ. ΑΛΛ ή 1.757 εκατ. ΑΛΛ περισσότερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Ένας θετικός παράγοντας 
που συνέβαλε σε αυτό το αποτέλεσμα ήταν η αύξηση της εγχώριας παραγωγής καυσίμων, σε σύγκριση με το 
α΄ εξάμηνο του 2016. 
 
-Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή.  
Η ετήσια μεταβολή του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή τον Ιούνιο 2017 ήταν 3,7%. Η μεταβολή 
επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από την ετήσια αύξηση των τιμών της ομάδας «τρόφιμα και μη αλκοολούχα 
ποτά» κατά 8,8%, ακολουθούμενη από τις ομάδες «αγαθά και διαφορές υπηρεσίες» με 3,1%, «ενοικίαση, 
ύδρευση, καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια» με 1,8%, «αναψυχή και πολιτισμός» με 1,6%, κ.λπ. Ενώ οι τιμές της 
ομάδας «ενδύματα και υποδήματα» μειώθηκαν κατά 2,4%, ακολουθούμενη από την ομάδα «έπιπλα σπιτιού 
και συντήρηση» με 1,4%. Τον Ιούνιο 2017, η μηνιαία μεταβολή του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 
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ήταν -0,3%. Η αλλαγή αυτή επηρεάστηκε κυρίως από τη μείωση των τιμών της ομάδας «τρόφιμα και μη 
αλκοολούχα ποτά». 
 
-Εξωτερικό εμπόριο εμπορευμάτων (Ιούνιο 2017). 
Τον Ιούνιο 2017 οι εξαγωγές εμπορευμάτων ανήλθαν σε αξία 23 δισ. ΑΛΛ (€173 εκατ.), καταγράφοντας μείωση 
κατά 0,3%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους και 7,1%, σε σύγκριση με το Μάιο τ.ε. Οι 
εισαγωγές εμπορευμάτων τον Ιούνιο τ.ε ανήλθαν σε 56 δισ. ΑΛΛ (€421 εκατ.) καταγράφοντας αύξηση 8,4%, σε 
σύγκριση με το προηγούμενο έτος και 1,3% σε σύγκριση με το Μάιο τ.ε. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου 
αυτό το μήνα είναι 34 δισ. ΑΛΛ (€255 εκατ.), αυξανόμενο κατά 15,1% σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2016 και 
7,9%, σε σύγκριση  με το Μάιο τ.ε. Κατά τους πρώτους έξι μήνες, οι εξαγωγές εμπορευμάτων ανήλθαν σε 133 
δισ ΑΛΛ (€998 εκατ.), καταγράφοντας αύξηση κατά 13,5% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και οι 
εισαγωγές εμπορευμάτων ανήλθαν σε 295 δισ. ΑΛΛ (€2.214 εκατ.), αυξημένα κατά 5,6% σε σύγκριση με το 
προηγούμενο έτος. Το εμπορικό έλλειμμα ανήλθε σε 162 δισ. ΑΛΛ (€162 εκατ.)  καταγράφοντας μείωση κατά 
0,1%, σε σύγκριση με το 2016. 

 Ο αντίκτυπος των κύριων ομάδων στην ετήσια μεταβολή των εξαγωγών: 
Η ετήσια μείωση των εξαγωγών με -0,3% αυτό το μήνα επηρεάστηκε κυρίως από τις ομάδες: «ορυκτά, καύσιμα 
και ηλεκτρική ενέργεια» κατά -11.4 ποσοστιαίες μονάδες και «προϊόντα ξύλου και χαρτί» με -0.02 ποσοστιαίες 
μονάδες. Οι ομάδες που είχαν θετικό αντίκτυπο στην ετήσια μεταβολή των εξαγωγών, είναι: «κατασκευαστικά 
υλικά και μέταλλα» με +4,5 ποσοστιαίες μονάδες, «υφάσματα και υποδήματα» με +3,8 ποσοστιαίες μονάδες 
και «μηχανήματα, εξοπλισμός και ανταλλακτικά» με +1,6 ποσοστιαίες μονάδες. Οι εξαγωγές κατά το α’ εξάμηνο 
2017 αυξήθηκαν κατά +13,5% σε σύγκριση με το α΄ εξάμηνο 2016. Οι ομάδες που είχαν θετικό αντίκτυπο στην 
ετήσια αύξηση των εξαγωγών, είναι: «κατασκευαστικά υλικά και μέταλλα» με +5,3 ποσοστιαίες μονάδες, 
«υφάσματα και υποδήματα» με +3,6 ποσοστιαίες μονάδες, «ορυκτά, καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια» με +1,9 
ποσοστιαίες μονάδες. Η ομάδα, η οποία έχει επηρεάσει αρνητικά την ετήσια μεταβολή των εξαγωγών είναι 
«προϊόντα ξύλου και χαρτί» κατά  -0,1 ποσοστιαίες μονάδες. 

 Ο αντίκτυπος των κύριων ομάδων στην ετήσια μεταβολή των εισαγωγών: 
Η ετήσια αύξηση των εισαγωγών 8,4% αυτό το μήνα επηρεάστηκε κυρίως από τις ομάδες: «κατασκευαστικά 
υλικά και μέταλλα» με +3,7 ποσοστιαίες μονάδες,  «τρόφιμα, ποτά και καπνός» με +2,4 ποσοστιαίες μονάδες, 
«Ορυκτά, καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια» με +1,4 ποσοστιαίες μονάδες. Στην ετήσια μεταβολή των  εισαγωγών 
έχουν επηρεάσει αρνητικά οι ομάδες: «μηχανήματα, εξοπλισμοί και ανταλλακτικά» κατά -1,7 ποσοστιαίες 
μονάδες και «προϊόντα ξύλου και χαρτί» κατά -0,1ποσοστιαίες μονάδες. Οι εισαγωγές κατά το α΄ εξάμηνο 2017  
αυξήθηκαν κατά +5,6%, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Οι ομάδες που συνέβαλαν θετικά στην ετήσια 
αύξηση των εισαγωγών, είναι: «χημικά και πλαστικά προϊόντα» με +1,5 ποσοστιαίες μονάδες, «υφάσματα και 
υποδήματα» με +1,2 ποσοστιαίες μονάδες, «τρόφιμα, ποτά και καπνός» με + 1,1 ποσοστιαίες μονάδες. Η 
ομάδα, η οποία έχει επηρεάσει αρνητικά στην ετήσια μεταβολή των εισαγωγών είναι: «κατασκευαστικά υλικά 
και μέταλλα» κατά -0,3 ποσοστιαίες μονάδες. 

 Η απόδοση του εμπορίου των εμπορευμάτων συμφώνα με τις χώρες εταίρους. 
Τον Ιούνιο τ.ε οι χώρες με τις οποίες η Αλβανία είχε τη μεγαλύτερη αύξηση των εξαγωγών σε σύγκριση με τον 
Ιούνιο 2016 ήταν: Κοσσυφοπέδιο με (+ 36,6%), Ισπανία με (+ 218,4%) και η Γερμανία με (+ 49,1%). Ενώ οι 
χώρες με τις οποίες οι εξαγωγές είχαν τη μεγαλύτερη μείωση ήταν: η Ιταλία με  (-7.6%), η Ελλάδα με (-20,0%) 
και το Μαυροβούνιο με (-14,3%). Κατά τη διάρκεια του α΄ εξάμηνου, οι χώρες με τις οποίες η Αλβανία είχε τη 
μεγαλύτερη αύξηση των εξαγωγών σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ήταν: η Ιταλία με (+ 6,3%) το 
Κοσσυφοπέδιο με (+ 26,8%) και η Ισπανία με (+ 167,7%). Ενώ οι χώρες με τις οποίες οι εξαγωγές είχαν τη 
μεγαλύτερη μείωση ήταν: η Ελβετία με (-47,0%), η Ολλανδία με (-6,6%) και η Κροατία με (-35.0%). Τον Ιούνιο 
τ.ε οι χώρες με τις οποίες η Αλβανία είχε τη μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών σε σύγκριση με τον Ιούνιο 
2016 ήταν: η Ιταλία με (+ 3,8%), η Ελλάδα με (+ 25,2%) και η Γερμανία με (+ 8,8%). Ενώ οι χώρες με τις οποίες 
οι εισαγωγές είχαν τη μεγαλύτερη μείωση ήταν: η Κίνα με (-21,9%), η ΗΠΑ με (-52,0%) και η Ρωσία με (-
23.5%). Κατά το α΄ εξάμηνο, οι χώρες με τις οποίες η Αλβανία είχε τη μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών σε 
σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ήταν: η Ιταλία με (+ 3,8%), η Τουρκία με (+ 13,0%) και η Ελλάδα με (+ 
10,8%). Ενώ οι χώρες με τις οποίες οι εισαγωγές είχαν τη μεγαλύτερη μείωση ήταν: η Γερμανία με (-7,5%), η 
Κίνα με (-12,1%) και η ΗΠΑ με (-9.8%). 

 Το εξωτερικό εμπόριο των εμπορευμάτων σύμφωνα με ορισμένες χώρες της ΕΕ, Ιούνιος 2017. 



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

Γραφείο ΟΕΥ -  Πρεσβείας Τιράνων 
Ενημερωτικό Δελτίο Αυγούστου 2017  Σελίδα 14 από 17 

 

Το εμπόριο με τις χώρες της ΕΕ καταλαμβάνουν το 68,8% του συνολικού εμπορίου. Τον Ιούνιο τ.ε οι εξαγωγές 
προς τις χώρες της ΕΕ καταλαμβάνουν το 78,3% των συνολικών εξαγωγών και οι εισαγωγές από τις χώρες της 
ΕΕ καταλαμβάνουν το 65,0% των συνολικών εισαγωγών. Οι κύριοι εμπορικοί εταίροι είναι η Ιταλία (36,6%), η 
Ελλάδα (7,7%), η Γερμανία (7,5%) και η Τουρκία (5,6%). Οι εμπορικές συναλλαγές κατά το α΄ εξάμηνο, με τις 
χώρες της ΕΕ καταλαμβάνουν το 66,3% του συνολικού εμπορίου. Την περίοδο Ιαν-Ιουν 2017, οι εξαγωγές 
προς τις χώρες της ΕΕ καταλαμβάνουν το 76,8% των συνολικών εξαγωγών και οι εισαγωγές από τις χώρες της 
ΕΕ καταλαμβάνουν το 61,6% των συνολικών εισαγωγών. Οι κύριοι εμπορικοί εταίροι είναι η Ιταλία (37,3%), η 
Γερμανία (7,2%), η Ελλάδα (7,0%) και η Κίνα (6,2%). 
 
 

3. Ευρωπαϊκή προοπτική 
 

-Juncker Plan: € 820 εκατ. για τις ΜΜΕ, η EIF και ProCredit διπλή υποστήριξη για καινοτόμες εταιρείες. 
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) και ο όμιλος ProCredit παρέχουν επιπλέον €450 εκατ. σε καινοτόμες 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), που ανέρχονται συνολικά σε €820 εκατ. σε εταιρείες σε έντεκα χώρες. Η 
χρηματοδότηση που υποστηρίζεται από το ΕΙF διατίθεται τώρα μέσω τραπεζών ProCredit από τη Γερμανία στη 
Γεωργία και στοχεύει σε εταιρείες που χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες και παράγουν νέα προϊόντα σε μία από 
τις έντεκα χώρες όπου υπάρχει η διευκόλυνση (Γερμανία, Αλβανία, Σερβία, ΠΓΔΜ, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, 
Βουλγαρία, Ελλάδα, Ρουμανία, Μολδαβία, Ουκρανία και Γεωργία). Μέχρι σήμερα, οι συμφωνίες με την 
ProCredit έχουν ήδη υποστηρίξει περισσότερες από 1.000 καινοτόμες ΜΜΕ και πολλές άλλες θα 
χρηματοδοτηθούν τα επόμενα χρόνια. Οι συμφωνίες αυτές υπογράφηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 
InnovFin της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που υποστηρίζεται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ 
«Horizon 2020». Η πρωτοβουλία InnovFin επιτρέπει στις συμμετέχουσες τράπεζες να χορηγούν δάνεια σε 
καινοτόμες εταιρείες με τη στήριξη εγγύησης που παρέχεται από το ΕIF. Οι συμφωνίες που υπογράφηκαν στις 
χώρες-μέλη της ΕΕ ενισχύθηκαν με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων 
(EFSI). Το EFSI αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα του επενδυτικού σχεδίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
Ευρώπη, γνωστό και ως "Juncker Plan". 
Σχετικά με το EIF 
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕIF) αποτελεί μέρος του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, 
με κεντρική αποστολή να υποστηρίξει τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) της Ευρώπης, 
βοηθώντας τις να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Το EIF σχεδιάζει και αναπτύσσει επιχειρηματικά και 
αναπτυξιακά κεφάλαια, εγγυήσεις και μέσα μικροχρηματοδότησης που στοχεύουν συγκεκριμένα σε αυτό το 
τμήμα της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕIF ενθαρρύνει τους στόχους της ΕΕ για την υποστήριξη της 
καινοτομίας, της έρευνας και της ανάπτυξης, του επιχειρηματικού πνεύματος, της ανάπτυξης και της 
απασχόλησης. 
 
-Αλιεία: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανοίξει την πρόσκληση για επιχορηγήσεις. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε τα θεσμικά όργανα, να κάνουν αιτήσεις προκειμένου να λάβουν επιχορηγήσεις 
στον τομέα της αλιείας. Το ποσό που διατίθεται για την παρούσα πρόσκληση είναι €3,4 εκατ., εκ των οποίων 
€1,9 εκατ. θα διατεθεί για τεχνική βοήθεια, τα €100 χιλ. για προμήθειες στη διοίκηση αλιείας και €1,4 εκατ. για 
την εφαρμογή του προγράμματος επιχορηγήσεων. Μέσω μικρών επιχορηγήσεων, οι αλιείς θα έχουν την 
ευκαιρία να βελτιώσουν διάφορα στοιχεία όπως: τα συστήματα πλοήγησης, την ασφάλεια τροφίμων (ψυγεία), 
τη βελτίωση του αλιευτικού εξοπλισμού και τη μείωση της ρύπανσης. Οι επιχορηγήσεις για τους ιδιώτες θα 
παρέχονται μέσω τρίτου, οι οποίοι θα επωφεληθούν από τα κονδύλια της ΕΕ και θα είναι περιορισμένα έως τα  
€60.000/επένδυση. Οι εν λόγω επιχορηγήσεις δεν πρέπει να καλύπτουν περισσότερο από το 50% της αξίας 
της επένδυσης. Όλοι οι δημόσιοι φορείς έχουν προθεσμία έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2017 για να υποβάλουν 
αίτηση για την εν λόγω πρόσκληση της ΕΕ. Η αλιεία στη χώρα αντιπροσωπεύει έναν σημαντικό 
κοινωνικοοικονομικό τομέα και εκτιμάται ότι έχει ακόμη αναξιοποίητο δυναμικό. 
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4. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 
 
-Συζήτηση για τις τιμές αναφοράς στο πλαίσιο της Τελωνειακής συνεργασίας Αλβανίας-Κοσσόβου  
Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών του Κοσσυφοπεδίου κ. Agim Krasniqi και η επικεφαλής Υπουργός 
Εμπορίου και Βιομηχανίας κα. Hykmete Bajrami καλωσόρισαν στις 24-07-2017 την αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών της Αλβανίας κα. Irena Beqiraj και συζήτησαν για το ζήτημα των τιμών αναφοράς και άλλα 
θέματα, που αποτελούν μέρος των Συμφωνιών που έχουν υπογράψει οι δύο χώρες, μέχρι σήμερα.  Σε ομιλία 
της σε συνέντευξη Τύπου, η  Α/αναπληρωτής Υπουργός κα. Beqiraj δήλωσε ότι το εμπόριο με το 
Κοσσυφοπέδιο αποτελεί προτεραιότητα της Κυβέρνησης της Αλβανίας. Εξηγώντας το ζήτημα του καθορισμού 
της τιμής αναφοράς για τα προϊόντα του Κοσσυφοπεδίου, η κα. Beqiraj τόνισε ότι έχουν καθιερωθεί τιμές 
αναφοράς όχι μόνο για το Κοσσυφοπέδιο, αλλά και με άλλες χώρες, για ορισμένα αγαθά. Σύμφωνα με αυτήν, 
το α/Υπουργείο Οικονομικών εγκρίνει διαρκώς τις τιμές αναφοράς για ορισμένα προϊόντα. H A/αναπληρωτής 
Yπουργός κα. Beqiraj δήλωσε ότι και τα δύο τελωνεία είχαν καθημερινή ανταλλαγή πληροφοριών σε τεχνικό 
επίπεδο. Από την πλευρά της, η Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας του Κοσσυφοπεδίου κα. Bajraktari 
δήλωσε ότι ως μέλος της CEFTA το Κοσσυφοπέδιο έχει προβλήματα και εμπόδια στο εμπόριο με τις γειτονικές 
χώρες. Έχει απευθύνει έκκληση στους αγρότες του Κοσσυφοπεδίου να εξάγουν τις πατάτες τους στην Αλβανία, 
επειδή τα εμπόδια έχουν πλέον ήδη αρθεί. Ενώ ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Krasniqi δήλωσε ότι 
έχουν ήδη συζητηθεί τα βήματα και τα μέτρα που προκύπτουν από Συμφωνίες που έχουν ήδη επιτευχθεί 
μεταξύ των δύο χωρών.  
 
-Οι τουρκικές επιχειρήσεις με τα μάτια στραμμένα στην Αλβανία 
Σύμφωνα με τον τοπικό τύπο, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο των Τιράνων σε συνεργασία με το 
Musiad Balkan της Τουρκίας, διοργάνωσαν επιχειρηματικό Φόρουμ με θέμα: «Οι δυνατότητες των 
επιχειρήσεων στην Αλβανία» στο οποίο συμμετείχαν 40 επιχειρήσεις και από τις δυο χώρες. Ο αντιπρόεδρος 
του Επιμελητηρίου, κ. Αρμπέν Σκόντρα, ανέφερε ότι το επιχειρηματικό κλίμα έχει βελτιωθεί στην χώρα και ότι 
υπάρχει ενδιαφέρον εκ μέρους του τουρκικών επιχειρήσεων για τους τομείς ενέργειας, γεωργίας και 
υπηρεσιών.  
 
 

5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος   
 
-Ανακοίνωση της σύνθεσης της νέας Κυβέρνησης της Αλβανίας από τον Π/Θ κ. Rama 
Ο Π/Θ της Αλβανίας κ. Edi Rama ανακοίνωσε στις 27-08-2017 τη νέα κυβέρνηση της Αλβανίας. Το νέο 
Υπουργικό Συμβούλιο έχει μειωθεί από 19 Υπουργούς, σε 13 Υπουργούς, εκ των οποίων οι δύο θα είναι άνευ 
χαρτοφυλακίου. 6 Υπουργεία θα διοικούνται από γυναίκες, ενώ 7 θα διευθύνονται από άνδρες. Αναπληρωτής 
Πρωθυπουργός θα είναι γυναίκα, η νεοεκλεγείσα Βουλευτής της Σκόδρας, κα. Senida Mesi. Δημιουργήθηκε 
ένα νέο Υπουργείο για την Υποστήριξη των Αλβανών που ζουν εκτός των Εθνικών Συνόρων, υπό τη 
διεύθυνση του πρώην Πρωθυπουργού κ. Pandeli Majko (άνευ χαρτοφυλακίου). Επίσης, νέο Υπουργείο 
συστήθηκε για την Προστασία των Επιχειρηματιών, το οποίο θα διοικείται από την σημερινό επικεφαλής του 
Οργανισμού Επιστροφής και Αποζημίωσης Ακινήτων, κα. Sonila Qato (άνευ χαρτοφυλακίου). Η νέα 
Κυβέρνηση θα αναλάβει επισήμως τη θητεία της στα μέσα Σεπτεμβρίου τ.ε. μετά τη σύσταση του νέου 
Κοινοβουλίου. Ωστόσο, ο πυρήνας του Υπουργικού Συμβουλίου δεν άλλαξε, ούτε σε δομή ούτε σε ονόματα. Ως 
Υπουργός Εξωτερικών παρέμεινε ο κ. Ditmir Bushati και διατήρησαν τη θέση τους, κ. Fatmir Xhafaj ως 
Υπουργός Εσωτερικών και ο κ. Arben Ahmetaj ως Επικεφαλής του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο 
ενσωματώνει και τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Οικονομίας και μετατρέπεται σε υπερ-υπουργείο που θα 
διαχειρίζεται και τα θέματα εργασίας. Το Υπουργείο Παιδείας θα εξακολουθήσει να διευθύνεται από την κα. 
Lindita Nikolla, στο οποίο θα ενσωματωθούν επίσης τα Υπουργεία Αθλητισμού και Νεολαίας. Στο Υπουργείο 
Υγείας θα είναι Επικεφαλής η κα. Orgerta Manastirliu, η οποία θα αναλάβει και την ευθύνη για την κοινωνική 
πρόνοια. Το Υπουργείο Ενέργειας θα συγχωνευθεί με το Υπουργείο Υποδομών, το οποίο θα διαχειρίζεται ο κ. 
Damian Gjiknuri. Στο Υπουργείο Πολιτισμού παραμένει η κα. Mirela Kumbaro. Η κα. Etilda Gjonajt θα είναι 
Επικεφαλής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ενώ το Υπουργείο Άμυνας θα διευθύνεται από την κα. Olta Xhacka. 
Ο νέος Υπουργός Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης θα είναι ο Πρώην Αναπληρωτής Πρωθυπουργός κ. Niko 



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

Γραφείο ΟΕΥ -  Πρεσβείας Τιράνων 
Ενημερωτικό Δελτίο Αυγούστου 2017  Σελίδα 16 από 17 

 

Peleshi, ενώ ο κ. Blendi Klosi θα είναι Υπουργός Τουρισμού και Περιβάλλοντος. Για πρώτη φορά στα 25 
χρόνια πλουραλιστικής αλβανικής ιστορίας, όλοι οι Υπουργοί της Κυβέρνησης ανήκουν στο ίδιο κόμμα. Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι στις εκλογές της 25ης Ιουνίου, το Σοσιαλιστικό κόμμα (PS) εξέλεξε 74 βουλευτές 
μεταξύ των 140 μελών του α/Κοινοβουλίου, εξασφαλίζοντας την αυτοδυναμία.  

 

-Οι αποδόσεις των 12/μηνων εντόκων γραμματίων αυξήθηκαν σε 2,14%. 
Οι αποδόσεις των 12μηνων εντόκων γραμματίων στην τελευταία δημοπρασία της Τράπεζας της Αλβανίας 
σημείωσαν ελαφρά άνοδο στο 2,14%, έναντι 2,10% στην προηγούμενη δημοπρασία. Στη πρόσφατη 
δημοπρασία, η Τράπεζα της Αλβανίας, η οποία προβαίνει σε δημοπρασίες κρατικών τίτλων για λογαριασμό 
του α/Υπουργείου Οικονομικών, πρόσφερε έντοκα γραμμάτια αξίας 8,2 δισ. ΑΛΛ από 8,8 δισ. ΑΛΛ που 
προσέφεραν οι υποψήφιοι. Οι εμπειρογνώμονες του τραπεζικού κλάδου πιστεύουν ότι η σταθερή αύξηση των 
αποδόσεων των εντόκων γραμματίων στη χρηματοπιστωτική αγορά αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο έτος, 
καθώς ο πληθωρισμός προβλέπεται να φθάσει σταδιακά στον στόχο της Κεντρικής Τράπεζας 3% που θα 
μπορούσε να υπαγορεύσει μια νέα νομισματική πολιτική. 
 
-Πυροσβεστικές προσπάθειες κοστίζουν στην Αλβανία περίπου  30 εκατ. ΑΛΛ το μήνα. 
Σε δήλωση προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η Α/Υπουργός Άμυνας κα. Mimi Kodheli ανέφερε ότι για την 
κατάσβεση των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα, που προκλήθηκαν εξ αιτίας των υψηλών θερμοκρασιών στην 
Αλβανία, έχουν κινητοποιηθεί 102 ένοπλες δυνάμεις και το συνολικό κόστος ανήλθε στα 30 εκατ. ΑΛΛ τον 
τελευταίο μήνα. Οι υψηλές θερμοκρασίες και η έλλειψη βροχών αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι τις 15 
Σεπτεμβρίου, παρότι πριν από λίγες μέρες ειπώθηκε ότι η χώρα θα βιώσει μια πτώση θερμοκρασιών περίπου 
5 βαθμών. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι πολιτικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και όλα τα σχετικά 
ιδρύματα είναι σε πλήρη ετοιμότητα να αντιμετωπίσουν τις πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. 
 
-Η στάθμη του νερού στο φράγμα Fierza μειώνεται, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται λόγω 
της ξηρασίας. 
Η παρατεταμένη ξηρασία και ο καύσωνας που έχει πλήξει την Αλβανία αυτό το καλοκαίρι έχει μειώσει την 
ικανότητα του Αλβανικού Οργανισμού Ηλεκτρικής Ενέργειας (KESH) να παράξει ηλεκτρική ενέργεια από τις 
υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις της. Η κρατική επιχείρηση ηλεκτρισμού KESH δήλωσε σε δελτίο Τύπου ότι κατά 
το α΄ εξάμηνο του 2017 οι υδροηλεκτρικές μονάδες πάνω από τον καταρράκτη του ποταμού Drini παρήγαγαν 
συνολικό σύνολο 2.050 Gigawatt ηλεκτρικής ενέργειας, από 2.784 Gigawatt που παράχθηκαν κατά την ίδια 
περίοδο το προηγούμενο έτος. Η έλλειψη βροχόπτωσης μείωσε κατά το ήμισυ τις εισροές νερού στους 
υδροηλεκτρικούς σταθμούς, με τις μέσες εισροές νερού εκτιμώμενες σε περίπου 146 κ.μ./δευτερόλεπτο κατά 
τους πρώτους έξι μήνες του τρέχοντος έτους, από 306 κ.μ./δευτερόλεπτο κατά την ίδια περίοδο του 2016. Η 
Αλβανική Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ανέφερε ότι η στάθμη του νερού στο κύριο φράγμα Fierza βρίσκεται 
σήμερα στα 270,7 μέτρα, επισημαίνοντας τη σημαντική μείωση, κατά 20,3 μέτρα χαμηλότερα σε σχέση με την 
αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Ο KESH και ο Διαχειριστής Διανομής Ενέργειας (OSHEE) θα 
συνεχίσουν να εισάγουν ηλεκτρική ενέργεια τους επόμενους δύο μήνες για να αντισταθμίσουν την απώλεια της 
εγχώριας παραγωγής λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας. Η Αλβανία βασίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου σε 
υδροηλεκτρικούς σταθμούς για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και το φράγμα Fierza στον ποταμό Drin, 
βόρεια της Αλβανίας, θεωρείται η ραχοκοκαλιά του συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς 
ρυθμίζει τη ροή του νερού για δύο άλλα μεγάλα φράγματα: Koman και Vau i Dejes . 
 
-Η  Ελλάδα και Ιταλία βοήθησαν στην καταπολέμηση των πυρκαγιών στην Αλβανία. 
Οι τεράστιες πυρκαγιές που προκλήθηκαν στην Αλβανία για εβδομάδες έφθασαν σε ένα κρίσιμο σημείο, 
αναγκάζοντας τις αλβανικές αρχές να αναζητήσουν βοήθεια από την Ελλάδα και την Ιταλία. Ο Αλβανός 
Υπουργός Εξωτερικών κ. Demire Bushati ζήτησε από την Ελλάδα και την Ιταλία να στείλουν αεροπλάνα, 
καθώς είναι ο μόνος τρόπος να βοηθηθούν οι Αλβανοί πυροσβέστες να καταπολεμήσουν τις πυρκαγιές και να 
θέσουν τις φλόγες υπό έλεγχο, ανέφερε το Αλβανικό υπουργείο σε δελτίο Τύπου. Έχει διαπιστωθεί ότι 
συμφώνησαν να παράσχουν βοήθεια στην Αλβανία, ενώ τα α/Υπουργεία Εξωτερικών και Εσωτερικών 
επιβεβαίωσαν ότι ένα ελληνικό αεροπλάνο ξεκίνησε τη λειτουργία για την κατάσβεση της φλόγας στο νότιο 
τμήμα της χώρας. Η Διεύθυνση Πολιτικής Έκτακτης Ανάγκης της Αλβανίας δήλωσε στις 03-08-2017 ότι έχουν 
αναφερθεί πυρκαγιές σε 24 κυρίως περιοχές που βρίσκονται στα Τirana, Vlora, Dibra, Elbasan και Berat. Ο 



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

Γραφείο ΟΕΥ -  Πρεσβείας Τιράνων 
Ενημερωτικό Δελτίο Αυγούστου 2017  Σελίδα 17 από 17 

 

στρατός βοηθάει στην επιχείρηση πυρόσβεσης και έχουν αναπτυχθεί περισσότερα από 360 στρατεύματα και 
δεκάδες οχήματα. Ο Γενικός Διευθυντής Πολιτικών Εκτάκτων Αναγκών κ. Shemsi Prençi δήλωσε ότι δύο 
ελικόπτερα από την Ιταλία και την Ελλάδα αναμένεται να σβήσουν τις φλόγες σε κρίσιμα σημεία όπου οι 
φλόγες συνεχίζονται για αρκετές ημέρες. Ο διευθυντής κ. Prençi τόνισε ότι η κατάσταση παραμένει κρίσιμη στο 
Εθνικό Πάρκο Llogara, Elbasan και Dajti στα Τirana. 
 
-Ορκίστηκε ως νέος Πρόεδρος της Αλβανίας ο κ. Ilir Meta. 
Στις 24-07-2017, ο  κ. Ilir Meta ορκίστηκε ως νέος Πρόεδρος της Αλβανίας κατά τη διάρκεια έκτακτης συνόδου 
του α/Κοινοβουλίου, ανοίγοντας το δρόμο για επίσημη ανάληψη της θέσης από τον πρώην Πρόεδρο κ. Bujar 
Nishani. Ο κ. Ilir Meta εξελέγη στις 28 Απριλίου 2017 Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Αλβανίας με 87 ψήφους 
υπέρ και 2 κατά. Την τελετή ορκωμοσίας στην Αλβανική Συνέλευση προήδρευσε η Αναπληρωτής Πρόεδρος κα. 
Valentina Leskaj. Σε μια ομιλία προς τους πρώην συναδέλφους του στο Κοινοβούλιο, ο 48χρονος Πρόεδρος κ. 
Meta εξέφρασε την ισχυρή του βούληση να υποστηρίξει και να σεβαστεί το αλβανικό σύνταγμα και να 
ακολουθήσει πολιτική ουδετερότητα. Επίσης, ανέφερε ότι στην 25χρονη διαδρομή του ως μέλος του 
α/Κοινοβουλίου και βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών για την ευρωπαϊκή πρόοδο της χώρας και 
δεσμεύτηκε ότι από τα νέα του καθήκοντα θα βοηθήσει και θα προωθήσει το πνεύμα συναίνεσης, διαλόγου και 
θεσμικής συνεργασίας προκειμένου να προωθηθούν περαιτέρω οι δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις της χώρας. 
SOURCE: https://www.ata.gov.al/betohet-presidenti-ilir-meta/ 
  
 

6. Εκδηλώσεις και εκθέσεις στην Αλβανία   
 
-Διοργάνωση επιχειρηματικού φόρουμ «Tirana Business Matching», Τίρανα, 26-27/10/017 
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Τιράνων διοργανώνει επιχειρηματική εκδήλωση Β2Β, με τίτλο 
«Tirana Business Matching», η οποία θα λάβει χώρα στο Pallati I Kongreseve, στα Τίρανα στις 26 και 27 
Οκτωβρίου 2017, αντί στις 28-29 Σεπτεμβρίου τ.ε., που είχε αρχικώς προγραμματιστεί. Πρόκειται για την 
πρώτη πολύ-τομεακή διοργάνωση δικτύωσης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Τιράνων. 
Κύριοι τομείς του εν λόγω επιχειρηματικού φόρουμ είναι: υποδομές, τουρισμός, γεωργία & αγροδιατροφικός 
τομέας, καινοτομία & τεχνολογία, ενέργεια, χρηματοοικονομικές αγορές. Στην εν λόγω εκδήλωση έχουν 
δηλώσει συμμετοχή επιχειρηματίες από διάφορες χώρες όπως, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιταλία, Αυστρία, 
Τουρκία, Κροατία, Κόσσοβο, FYROM κλπ. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφτείτε τον 
ακόλουθο ιστότοπο: https://www.b2match.eu/tiranabusinessmatching2017 

-Αλλαγή Προϊσταμένου του Γραφείου ΟΕΥ-Τιράνων από Οκτώβρη 2017. 
Η Προϊσταμένη του Γραφείου ΟΕΥ-Τιράνων κα. Παγώνα Λάρδα, Σύμβουλος ΟΕΥ Α’, ολοκληρώνει στα τέλη 
Σεπτεμβρίου τ.ε. την θητεία της στην Αλβανία και στην θέση αυτή θα την διαδεχθεί, ο Σύμβουλος ΟΕΥ Α’ κ. 
Σαράντης Μοσχόβης. Κατά την διάρκεια της υπηρεσίας της στα Τίρανα, το Γραφείο ΟΕΥ πραγματοποίησε 
διαφορές στοχευμένες δράσεις με γνώμονα την αποτελεσματική προώθηση των οικονομικών και εμπορικών 
σχέσεων Ελλάδος– Αλβανίας. Περισσότερες λεπτομέρειες για τις δράσεις του Γραφείου ΟΕΥ – Τιράνων, την 
περίοδο 2013-2017, μπορείτε να βρείτε σε αναλυτική έκθεση στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://agora.mfa.gr/ta-
grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/59683. Η κα Λάρδα πρόκειται να αναλάβει 
τον Οκτώβριο τ.ε. νέα καθήκοντα στα γειτονικά Σκόπια, ως Προϊσταμένη του εκεί Γραφείου ΟΕΥ και θα είναι 
διαθέσιμη σε όσους χρειαστούν υποστήριξη για την αγορά της πΓΔΜ. Στοιχεία επικοινωνίας του Γραφείου 
ΟΕΥ-Σκοπίων μπορείτε να αρυσθείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-
emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/859 

 
 
Η Προϊσταμένη 
 
 
Παγώνα Λάρδα 
Σύμβουλος ΟΕΥ Α’ 
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