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1. Επιχειρηματική δραστηριότητα
1.1 Ενέργεια και Ορυκτά
Ανάθεση σύμβασης για τους σταθμούς συμπίεσης του αγωγού ΤΑΡ σε ελληνοϊταλική κοινοπραξία
Στις 04.05.2016, ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP) ανακοίνωσε την ανάθεση της σύμβασης για τη
Μελέτη, Προμήθεια και Κατασκευή των σταθμών συμπίεσης του έργου στην κοινοπραξία της ιταλικής εταιρείας
Renco S.p.A. και της ελληνικής εταιρείας ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Η σύμβαση περιλαμβάνει τη μελέτη, προμήθεια,
κατασκευή και ανάθεση ενός σταθμού συμπίεσης στους Κήπους, στην Ελλάδα, ενός σταθμού συμπίεσης στο
Φιέρι, στην Αλβανία και ενός σταθμού μέτρησης ροής στη Βίγλιστα, στην Αλβανία. Η έναρξη της κατασκευής
αναμένεται να ξεκινήσει εντός του β΄ εξαμήνου 2016 και θα ολοκληρωθεί σε περίοδο 2 ετών. Σύμφωνα με την
ανακοίνωση της εταιρείας, η Renco S.p.A. ιδρύθηκε το 1979 και παρέχει ευρύ φάσμα υπηρεσιών,
συμπεριλαμβανομένης της μελέτης και κατασκευής έργων στον τομέα της ενέργειας και των υδρογονανθράκων.
Η ΤΕΡΝΑ χρονολογείται από το 1972 και αποτελεί την κατασκευαστική εταιρεία του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενός
από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους στην Ελλάδα, με δραστηριοποίηση σε 16 χώρες και με
κατασκευαστικό ανεκτέλεστο 3 δισεκ. €.
Εγκαίνια έναρξης κατασκευής του ΤΑΡ στην Ελλάδα
Στις 17.05.2016, πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη η τελετή έναρξης κατασκευής του ΤΑP, παρουσία του
Έλληνα Πρωθυπουργού, κ. Α. Τσίπρα, καθώς και υψηλών αξιωματούχων από την Ελλάδα, την Αλβανία, το
Αζερμπαϊτζάν, τη Βουλγαρία, τη Γεωργία, την Ιταλία, την Ελβετία, την Τουρκία, τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Από πλευράς Αλβανίας, συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος της Αλβανικής Κυβέρνησης, κ. Niko Peleshi και ο
Υπουργός Ενέργειας και Βιομηχανίας, κ. Damian Gjiknuri. Ο κ. Peleshi, στην ομιλία του, τόνισε τη συμβολή του
ΤΑΡ στην αύξηση της απασχόλησης και στην οικονομική ανάπτυξη. Επισήμανε, ακόμη, τη σημασία του έργου
για την ενεργειακή ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης.
Συνάντηση Υπουργών Ενέργειας χωρών της περιοχής για τον αγωγό ΙΑΡ
Πραγματοποιήθηκε, στις 7.5.2016, στη Budva του Μαυροβουνίου, συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας της
Αλβανίας, του Μαυροβουνίου, της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης και της Κροατίας, κατά την οποία συζητήθηκε η
προοπτική υλοποίησης του αγωγού φυσικού αερίου Ιονίου - Αδριατικής (ΙΑΡ). Οι κ. Υπουργοί συμφώνησαν στη
σύσταση μίας ομάδας διαχείρισης έργου, στην οποία θα συμμετέχει, ακόμη, η SOCAR, η κρατική επιχείρηση
πετρελαίου του Αζερμπαϊτζάν, με στόχο την προώθηση του εν λόγω έργου. Καθώς το έργο του ΤΑΡ προοδεύει,
αυξάνεται το ενδιαφέρον για τη διακλάδωσή του προς τις ανωτέρω χώρες. Το Μαυροβούνιο και η Αλβανία
βρίσκονται στο στάδιο ολοκλήρωσης του βασικού σχεδίου αεριοποίησης των χωρών (Gas Master Plan), ενώ
στην Κροατία γίνεται, ήδη, χρήση του φυσικού αερίου. Ο ΙΑΡ, βάσει της μελέτης σκοπιμότητας, θα έχει μήκος
511 χλμ., εκ των οποίων τα 162 χλμ. θα διατρέχουν την Αλβανία και το Μαυροβούνιο. Το συνολικό κόστος της
επένδυσης αναμένεται να ανέλθει στα 618 εκατ. €, εκ των οποίων τα 288 εκατ. € θα απαιτηθούν για την
υλοποίηση του έργου εντός της Αλβανίας και του Μαυροβουνίου. Η ετήσια δυναμικότητα του αγωγού θα είναι 5
δισεκ. κυβ.μέτρα (bcm) φυσικού αερίου, εκ των οποίων 1 bcm θα προορίζεται για την Αλβανία, 0,5 bcm για το
Μαυροβούνιο, 1 bcm για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και 2,5 bcm για την Κροατία. Ο Υπουργός Οικονομίας του
Μαυροβουνίου και ο Υπουργός Ενέργειας και Βιομηχανίας της Αλβανίας, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ενέργεια (DG Energy), κατέθεσαν από κοινού πρόταση για χρηματοδότηση
από το Επενδυτικό Πλαίσιο Δυτικών Βαλκανίων της τεχνικής μελέτης για τον αγωγό ΙΑΡ που θα διατρέχει τις δύο
χώρες.
Τροποποίηση του Νόμου για τους Υδρογονάθρακες
Στις 13.5.2016 πραγματοποιήθηκε, στο Υπουργείο Ενέργειας και Βιομηχανίας, συνάντηση όλων των
εμπλεκομένων μερών με στόχο τη διαβούλευση επί τροποποιήσεων του Ν.7746 για τους υδρογονάνθρακες
(έρευνα και παραγωγή). Το σχέδιο νόμου, σύμφωνα με τις συστάσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, προβλέπει
νέες ανοιχτές, διαφανείς και ανταγωνιστικές διαδικασίες για τη σύναψη συμβάσεων για την έρευνα, ανάπτυξη
και παραγωγή υδρογονανθράκων, καθώς και όρους για την εγγύηση της εθνικής ασφάλειας σε περίπτωση
μεταβίβασης της σύμβασης. Στοχεύει, ακόμη, σε σαφή καθορισμό των περιόδων για την έρευνα (7 έτη) και την
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αξιολόγηση των ευρημάτων (3 έτη), καθώς και στη σταθερότητα του φορολογικού καθεστώτος που θα
εφαρμόζεται για περίοδο 10 ετών από την έναρξη της παραγωγής, με την επιφύλαξη θεμάτων που άπτονται της
εθνικής ασφάλειας, των σχέσεων εργασίας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, των
διεθνών υποχρεώσεων της χώρας κλπ. Το σχέδιο νόμου προβλέπει, τέλος, τη σύσταση του Επιστημονικού
Ινσιτιτούτου Πετρελαίου, το οποίο θα συμβάλει στην τεχνική και επιστημονική επάρκεια των Α/αρχών στον εν
λόγω τομέα.
Παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής υδρογονανθράκων στο οικόπεδο «C»
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η νικήτρια εταιρεία του διαγωνισμού για την παραχώρηση των δικαιωμάτων
έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής υδρογονανθράκων στο χερσαίο οικόπεδο «C» είναι η καναδικών
συμφερόντων «Zenith Energy Ltd». Το εν λόγω οικόπεδο, έκτασης 900 τετρ. χλμ. βρίσκεται νότια του Δυρραχίου,
στην Ντιβιάκα και εκτιμάται ότι είναι πλούσιο σε κοιτάσματα φυσικού αερίου.
Ανάθεση κατασκευής Υ/Η εργοστασίου στον ποταμό Αώο σε τουρκικές εταιρείες
Σε συνέχεια ανοιχτού διαγωνισμού του Α/Υπουργείου Ενέργειας, τον Φεβρουάριο τ.έ., ανατέθηκε στην
κοινοπραξία των τουρκικών επιχειρήσεων «Ayen Enerji Anonim Şirketi» και «ÇINAR-SAN HAFRİYAT NAKLİYAT
İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD» η κατασκευή και λειτουργία Υ/Η εργοστασίου στον Αώο ποταμό,
στη θέση Poçem, κοντά στο Fier. Ο εν λόγω διαγωνισμός δέχθηκε δριμύα κριτική, τόσο εξ’ αιτίας της μη
συμμόρφωσης με τις συστάσεις της ΕΕ και περιβαλλοντολογικών οργανώσεων για την προστασία του ποταμού
Αώου, όσο και για την εκ των προτέρων ευνοϊκής μοριοδότησης (bonus) της τουρκικής κοινοπραξίας, η οποία
απέτρεψε άλλες εταιρείες να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό. Το εργοστάσιο θα έχει εγκατεστημένη ισχύ 99,5
MW και η ετήσια παραγωγή εκτιμάται σε 305 εκατ. kWh. Η αξία της επένδυσης εκτιμάται σε 100 εκατ. € και θα
πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 36 μηνών από την έκδοση της επίσημης άδειας παραχώρησης. Η διάρκεια της
σύμβασης παραχώρησης θα είναι 35 έτη.

1.2 Κλάδος κατασκευών και Real Estate
Online οικοδομικές άδειες
Σε ομιλία του Α/ΠΘ, κ. E. Rama στο διεθνές συνέδριο «Online οικοδομικές άδειες για μια πιο ανταγωνιστική
περιοχή» (Τίρανα, 6.5.2016), τονίσθηκε η σημασία του νέου online συστήματος για την έκδοση των οικοδομικών
αδειών, σύμφωνα με την πρακτική άλλων ανεπτυγμένων κρατών. Ο κ. Rama υπενθύμισε ότι περισσότερα από
400.000 παράνομα κτίσματα ανεγέρθηκαν στην Αλβανία, μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος. Το
νέο σύστημα είναι καταρχήν συμβατό με τα αντίστοιχα συστήματα των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και επιτρέπει
την επικοινωνία και τη διάδραση. Πλέον, όλες οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά και η απάντηση
θα τους αποσταλεί εντός 45 ημερών. Σε περίπτωση καθυστέρησης, είναι υποχρεωτική η δικαιολογημένη
αιτιολόγηση. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η πρόκληση συνίσταται στα στοιχεία της σχετικής βάσης δεδομένων
και στην αντιστοίχιση των εγκεκριμένων σχεδίων με την πραγματικότητα.
Νόμος για τις ιδιοκτησίες: 500 εκατ. $ για την επόμενη δεκαετία
Σε ομιλία του Α/ΠΘ, κ. E. Rama στη Βουλή (12.5.2016), δήλωσε ότι με τον πρόσφατο νόμο για το ιδιοκτησιακό
ζήτημα, 500 εκατ. $ θα διατεθούν στους ιδιοκτήτες ως αποζημίωση, σε μία περίοδο 10 ετών. Για το 2016,
προβλέπονται 30 εκατ. $. Ο νόμος, πλέον, έχει τεθεί σε ισχύ, με αποτέλεσμα να «παγώσει» η έκδοση νέων
δικαστικών αποφάσεων του Στρασβούργου ενάντια στην Αλβανία. Πρόσθεσε, ακόμη ότι, έχουν, ήδη, πληρωθεί
όλες οι υποχρώσεις προς τους ιδιοκτήτες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάασεων, καθώς η υποχρέωση αυτή ήταν
μέρος της δανειακής σύμβασης με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

1.3 Τραπεζικός & Ασφαλιστικός Τομέας
Μελέτη για τις τραπεζικές καταθέσεις 1993 - 2015
Σύμφωνα με μελέτη της Open Data Albania, κατά το 2015, οι προθεσμιακές καταθέσεις ήταν διπλάσιες από τις
καταθέσεις όψεως. Συγκεκριμένα, 153,5 δισεκ. Λεκ αφορούσαν σε καταθέσεις όψεως και 339,6 δισεκ. Λεκ σε
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προθεσμιακές καταθέσεις. Ωστόσο, από το 1993 έως το 2014, οι καταθέσεις όψεως σημειώνουν ετήσια αύξηση,
με εξαίρεση το 2005 που κατέγραψαν μείωση. Πριν από το 1999, οι καταθέσεις κατέγραφαν σημαντικές
διακυμάνσεις, κυρίως εξ’ αιτίας της παρουσίας των πυραμιδών ή της αντίληψης των πολιτών για το τραπεζικό
σύστημα. Σημειώνεται ωστόσο, ότι, καθ’ όλη την περίοδο 1993-2015, υπερτερούν οι προθεσμιακές καταθέσεις.
Κατά το 2015, οι μεγαλύτερες καταθέτες στην χώρα είναι φυσικά πρόσωπα, τα οποία επιλέγουν, κατά 76%, τις
προθεσμιακές καταθέσεις. Επίσης, το 74% των λοιπών χρηματοοικονομικών οργανισμών προτιμούν τις
προθεσμιακές καταθέσεις. Από την άλλη πλευρά, οι τοπικές αρχές, οι δημόσιες μη χρηματοοικονομικές
επιχειρήσεις και ο ιδιωτικός τομέας προτιμούν τις καταθέσεις όψεως, που ανταποκρίνονται καλύτερα στις
ανάγκες τους.
Καθοριστικής σημασίας για τις τράπεζες η μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος
O Πρόεδρος της Αλβανικής Ένωσης Τραπεζών (ΑΑΒ), κ. C. Canakaris συμμετείχε, στις 23.05.2016, στο συνέδριο
που διοργάνωσε η Ένωση Ξένων Επενδυτών Αλβανίας (FIAA), σε συνεργασία με την εδώ Αντιπροσωπεία της
ΕΕ, σχετικά με τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος. Στην ομιλία του, ο κ. Canacaris τόνισε την
καθοριστική σημασία που έχει για τις τράπεζες η μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος στην Αλβανία,
καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κατάπτωση των εγγυήσεων στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Η
μεταρρύθμιση που θα εξασφαλίσει την πραγματοποίηση των δικών και λοιπών δικαστικών διαδικασιών εντός
συγκεκριμένων προθεσμιών, καθώς και τη δίκαιη και αμερόληπτη λήψη απόφασης, θα μειώσει το ύψος των μη
εξυπηρετούμενων δανείων και θα βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον γενικότερα, με αποτέλεσμα τη
διευκόλυνση της διαδικασίας δανειοδότησης από τις τράπεζες. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, θα αυξηθεί η
εμπιστοσύνη των τραπεζών για την χορήγηση δανείων, γεγονός που θα προωθήσει τις επενδύσεις.
Αγορά προαιρετικών ιδιωτικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων (31.03.2016)
Σύμφωνα με την Α/Χρηματοοικονομική Αρχή Εποπτείας (AMF), την 31.03.2016, υπήρχαν τρία (3) ιδιωτικά
συνταξιοδοτικά ταμεία στην αλβανική αγορά, με σύνολο καθαρού ενεργητικού 1.020,13 εκατ. Λεκ (περίπου 7,35
εκατ. €). Σε σύγκριση με το τέλος 2015, σημειώθηκε αύξηση 9,84%. Ο αριθμός των μελών των ταμείων ανήλθε
σε 13.419, καταγράφοντας αύξηση 6,85%, σε σύγκριση με το τέλος του 2015. Με βάση τον αριθμό των μελών, η
SIGAL κατέχει το 41,44% της αγοράς (5.561 μέλη και 509,63 εκατ. Λεκ καθαρό ενεργητικό), η SiCRED Pensions
το 39,06% (5.242 μέλη και 161,95 εκατ. Λεκ καθαρό ενεργητικό) και η Raiffeisen το 19,5% (2.616 μέλη και 348,56
εκατ. Λεκ καθαρό ενεργητικό). Τα μερίδια αγοράς με βάση το καθαρό ενεργητικό διαμορφώνονται ως εξής: SIGAL
49,96%, Raiffeisen 34,17% και SiCRED Pensions 15,87%.
Αγορά επενδυτικών ταμείων (31.03.2016)
Σύμφωνα με την Α/Χρηματοοικονομική Αρχή Εποπτείας (AMF), την 31.03.2016, στην αλβανική αγορά
δραστηριοποιούνται δύο (2) επενδυτικά ταμεία, το “Raiffeisen Prestige” και το “Raiffeisen Invest Euro”. Η καθαρή
αξία του ενεργητικού τους, την 31.03.2016, ανήλθε σε 69,49 δισ. Λεκ, σημειώνοντας αύξηση 3,73% σε σχέση με
την 31.12.2015. Η αγορά κυριαρχείται από επενδύσεις σε κρατικά ομόλογα, που αντιπροσωπεύουν το 62,93%
του ενεργητικού, κατά 6,96% μειωμένα σε σχέση με την 31.12.2015. Ο αριθμός των επενδυτών ανέρχονται σε
32.141.
Πορεία της αλβανικής ασφαλιστικής αγοράς (Ιανουάριος - Απρίλιος 2016)
Σύμφωνα με την Α/Χρηματοοικονομική Αρχή Εποπτείας (AMF), κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2016,
η ασφαλιστική αγορά ανήλθε σε 4,167 δισ. Λεκ (περίπου 29,9 εκατ. €), σημειώνοντας αύξηση +1,53% σε σχέση
με την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Ο αριθμός των συμβολαίων ανήλθε σε 300.942, καταγράφοντας μείωση 3,21%, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2015. Η αγορά συνεχίζει να κυριαρχείται από
ασφαλίσεις άλλες εκτός των ασφαλειών ζωής, των οποίων το μερίδιο ανέρχεται σε 93,08% του συνολικού όγκου
ασφαλίστρων. Οι ασφάλειες ζωής κατέχουν μερίδιο 6,47% και οι αντασφαλίσεις 0,45%. Τα μερίδια αγοράς για
την μη υποχρεωτική και την υποχρεωτική ασφάλιση ήταν 40,46% και 59,54% αντίστοιχα.
Τα ασφάλιστρα για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων ανήλθαν στα 2,47 δισ. Λεκ (περίπου 17,7 εκατ. €),
καταγράφοντας αύξηση 3,61% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα
ασφάλιστρα στην εγχώρια ασφάλιση αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων MTPL (Motor Third Party Liability) αυξήθηκαν
κατά 1,52% , καθώς και ο αριθμός των συμβολαίων κατά 2,63%. Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα στη
διασυνοριακή ασφάλιση μειώθηκαν κατά -3,13%, όπως και ο αριθμός των συμβολαίων κατά -0,71%. Τα
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ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα στην πράσινη κάρτα αυξήθηκαν κατά 15,09% και ο αριθμός των
συμβολαίων κατά 19,04%.
Όσον αφορά στην προαιρετική ασφάλιση, τα ασφάλιστρα ανήλθαν σε 1.678 εκατ. Λεκ (περίπου 12 εκατ. €),
καταγράφοντας πτώση -2,44% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2015. Τα υπογεγραμμένα
συμβόλαια σημείωσαν, επίσης, μείωση -10,98%. Η προαιρετική ασφάλιση που δεν αφορά σε ασφάλεια ζωής
σημείωσε μείωση -0,78%. Το μεγαλύτερο μερίδιο απολαμβάνουν οι ασφάλειες πυρός και άλλων ζημιών στην
ακίνητη περιουσία, με 61,63%, ακολουθούμενες από τις ασφάλειες γενικής αστικής ευθύνης, με 26,81%. Τα
ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα για ασφάλειες πυρός και άλλων φυσικών καταστροφών κατέγραψαν
μείωση -25,24%, ενώ ο αριθμός των συμβολαίων αυξήθηκε κατά 26,56%. Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα
ασφάλιστρα για ασφάλειες ατυχημάτων και υγείας ανήλθαν σε 420 εκατ. Λεκ (περίπου 3 εκατ. €), σημειώνοντας
αύξηση 15,52% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Τα ασφάλιστρα ζωής, κατά την περίοδο
Ιανουαρίου - Απριλίου 2016, ανήλθαν σε 269 εκατ. Λεκ (περίπου 1,9 εκατ. €), καταγράφοντας μείωση -10,27%
σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015.
Οι πληρωμές των απαιτήσεων αυξήθηκαν κατά 10,05%, σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου
2015, φθάνοντας στα 1.114 εκατ. Λεκ (περίπου 8 εκατ. €). Η πλειονότητα των απαιτήσεων, ήτοι 69,43% (774
εκατ. Λεκ ή περίπου 5,5 εκατ. €), αφορούσε στην ασφάλιση οχημάτων.

1.4 Τομέας Μεταφορών
Έγκριση διάνοιξης του «Δρόμου του ποταμού της Αυλώνας»
Στις 6.5.2016, εγκρίθηκε από την Α/Βουλή το σχέδιο διάνοιξης του αποκαλούμενου «Δρόμου του ποταμού της
Αυλώνας» (Rruga Lumi i Vlores), ο οποίος θα ενώνει την Αυλώνα με τα μουσουλμανικά χωριά της Λαμπουριάς
και το Κηπαρό της Χειμάρρας. Ο δρόμος είναι συνολικού μήκους 94 χλμ. και θα διασχίζει τα Κεραύνια Όρη και
το βόρειο τμήμα τους (Ακροκεραύνια Όρη). Το έργο χωρίζεται σε δύο τμήματα: στον κεντρικό άξονα Αυλώνα Βρανίστι - Κηπαρό (Χιμάρα) και στις παράπλευρες οδούς για τα χωριά της Λαμπουριάς και τη γέφυρα που θα
το ενώνει με τον αυτοκινητόδρομο προς Τεπελένι. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 64 εκατ. $, εκ των
οποίων τα 40 εκατ.$ θα καλυφθούν με χαμηλότοκο δάνειο από το «Αραβικό Ταμείο του Κουβέιτ για την
Ανάπτυξη», βάσει υπογραφείσας την 30.3.2016 συμφωνίας. Σύμφωνα με δηλώσεις του Α/Υπουργού
Οικονομικών, κ. Α. Ahmetaj, ο δρόμος θα ολοκληρωθεί το 2019.
Επιθεώρηση στο αεροδρόμιο του Kukes
Μετά την έγκριση της συμφωνίας άρσης της αποκλειστικότητας του αεροδρομίου Rinas των Τιράνων για τη
διενέργεια διεθνών πτήσεων, ο Α/Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, κ. E. Haxhinasto πραγματοποίησε
επιθεωρήσεις, με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, στο αεροδρόμιο του Kukes. Σύμφωνα με τις
προκαταρκτικές εκτιμήσεις, απαιτούνται παρεμβάσεις της τάξης των 2,5 εκατ. € για να γίνει λειτουργικό το
αεροδρόμιο. Καταρχήν απαιτούνται δοκιμές στον εξοπλισμό, καθώς και σύνδεση του αεροδρομίου με τον
αυτοκινητόδρομο. Η λειτουργία του αεροδρομίου αναμένεται να δημιουργήσει 250 νέες θέσεις εργασίας.
Εγκαίνια περιφερειακής οδού στη Rrogozhinë
Πραγματοποιήθηκαν, στις 12.5.2016, τα εγκαίνια της νέας περιφερειακής οδού της Rrogozhinë, στην περιφέρεια
Τιράνων, μήκους 4,5 χλμ. Το έργο κόστισε 5,7 εκατ. € και πραγματοποιήθηκε με χρηματοδότηση από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο περιφερειακός αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την κυκλοφορία στο τμήμα Elbasan –
Rrogozhine και να συντομεύσει τη διαδρομή κατά 30 λεπτά.

1.5 Τομέας Τροφίμων και Γεωργίας
Παράταση προθεσμίας για την απόδοση τίτλων ιδιοκτησίας γεωργικής γης
Σε ομιλία του στην Α/Βουλή, στις 26.5.2016, για την τροποποίηση του νόμου «περί τίτλων ιδιοκτησίας γεωργικής
γης», ο Α/Υπουργός Γεωργίας, κ. Ε. Panariti δήλωσε ότι είναι απαραίτητη η παράταση της προθεσμίας
επαλήθευσης των τίτλων ιδιοκτησίας της γεωργικής γης, κατά δύο έτη, ήτοι έως 31 Δεκεμβρίου 2017,
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λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις αλλαγές που προέκυψαν με τη νέα εδαφική διοίκηση. Η απόδοση τίτλων ιδιοκτησίας
είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της αγοράς γεωργικής γης και την πιστωτική επέκταση.
Εθνικό Συνέδριο της βιομηχανίας των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών
Πραγματοποιήθηκε, στις 26.5.2016, στα Τίρανα, το Εθνικό Συνέδριο της βιομηχανίας των αρωματικών και
φαρμακευτικών φυτών. Ο Α/Υπουργός Γεωργίας, κ. E. Panariti, στην ομιλία του, δήλωσε ότι τα αρωματικά και
φαρμακευτικά φυτά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις αλβανικές εξαγωγές. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στο
αλβανικό φασκόμηλο, το οποίο καλύπτει το 70% της αμερικανικής αγοράς. Στο βόρειο τμήμα της χώρας
παράγεται, κυρίως, υψηλής ποιότητας φασκόμηλο, ενώ στο κεντρικό και νότιο τμήμα της χώρας, ρίγανη και
θυμάρι.
Διευκολύνσεις προς επιχειρήσεις γεωργικού και κτηνοτροφικού τομέα
Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Α/Υπουργού Οικονομικών, κ. A. Ahmetaj, στις 2.5.2016, αποφασίσθηκε, κατόπιν
διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη, η τροποποίηση της οδηγίας «περί συστήματος αποζημίωσης των
αγροτών». Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις αφορούν στα εξής: 1. Οι πωλήσεις προϊόντων από τους αγρότες σε
διάφορους πελάτες, αγροτικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις επεξεργασίας ή εξαγωγείς μπορούν να γίνονται τοις
μετρητοίς για ποσά έως 30.000 Λεκ/ημερησίως (περίπου 210 €), αρκεί οι αγρότες να έχουν ΑΦΜ. 2. Υποχρέωση
για πώληση με χρήση τραπεζικού λογαριασμού υφίσταται μόνο για τις πωλήσεις άνω των 150.000 Λεκ (περίπου
1080 €). 3. Πληρωμές για πωλήσεις από 30.000 – 150.000 Λεκ πραγματοποιούνται μέσω των Αλβανικών
Ταχυδρομείων ή εναλλακτικά, μέσω τράπεζας, εφ’ όσον είναι επιθυμητό. 4. Οι εξαγωγείς αγροτικών προϊόντων
θεωρούνται φορολογούμενοι μηδενικού κινδύνου, οπότε δικαιούνται αυτόματης επιστροφής ΦΠΑ, εντός 30
ημερών. 5. Έγκριση της δυνατότητας χρήσης ψηφιακού τιμολογίου για τις επιχειρήσεις που αγοράζουν προϊόντα
από τους αγρότες. 6. Παροχή υπηρεσιών από τα τελωνεία στους εξαγωγείς αγροτικών προϊόντων 24 ώρες το
24ωρο και μέσω των «πράσινων» καναλιών, ήτοι δίχως έλεγχο και σκανάρισμα.

1.6 Τουριστικός τομέας
Κατάργηση θεωρήσεων εισόδου για την τουριστική περίοδο
Το Υπουργικό Συμβούλιο της Αλβανίας αποφάσισε, στις 13.5.2016, την κατάργηση των θεωρήσεων εισόδου για
τους πολίτες της Σαουδικής Αραβίας, Κατάρ, Ομάν, Ρωσίας, Γεωργίας και Λευκορωσίας. Πρόκειται για
καθιερωμένη, πλέον, πρακτική για την ενίσχυση του τουρισμού και αφορά στην περίοδο από 15 Μαϊου έως 1
Νοεμβρίου 2016.
Κρουαζιερόπλοια στο λιμάνι του Δυρραχίου
Από την έναρξη της τουριστικής περιόδου, στο τέλος Μαρτίου τ.έ., έχουν καταφθάσει στο Δυρράχιο αρκετά
κρουαζιερόπλοια, όπως το «Seven Seas Navigator», στο οποίο επιβαίνουν περί τους 500 αμερικανούς
τουρίστες. Από το Δυρράχιο, οι τουρίστες επισκέπτονται, με λεωφορεία, κοντινές πόλεις, όπως τα Τίρανα, η
Κρούγια και το Μπεράτ. Το «Seven Seas Navigator» εκτελεί κρουαζιέρα που ξεκινάει από το Ντουμπρόβνικ
(Κροατία) και φθάνει έως τη Ζάκυνθο. Άλλα κρουαζιερόπλοια που επισκέπτονται το Δυρράχιο είναι το «Thomson
Celebration», με περίπου 1200 τουρίστες, κυρίως, από το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και το «MS Berlin» και
«Prinsendam». Ως το τέλος της τουριστικής περιόδου, ο αριθμός των κρουαζιεροπλοίων που αναμένονται στο
λιμάνι του Δυρραχίου ανέρχονται σε 22.
Συνάντηση Ένωση Δημοσιογράφων της Αλβανίας και Ένωση Συντακτών Βορείου Ελλάδος
Πραγματοποιήθηκε, στις 24-25.5.2016, στην Κορυτσά, συνάντηση της Ένωσης Δημοσιογράφων της Αλβανίας
και της Ένωσης Συντακτών Βορείας Ελλάδας, κατόπιν πρωτοβουλίας του Αλβανικού Οργανισμού Τουρισμού
για την προώθηση του τουρισμού. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε η πρόοδος της συνεργασίας μεταξύ των
ενώσεων δημοσιογράφων των δύο χωρών, καθώς και η προοπτική υπογραφής μνημονίου συνεργασίας για την
προώθηση, μεταξύ άλλων, του τουρισμού.
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1.7 Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Προκαταρκτική ενημέρωση για σύμβαση προμηθειών για την δημιουργία δικτύου κινητής
ραδιοεπικοινωνίας (Ref: 2016/S 106-188196)
Στο πλαίσιο του ΙΡΑ 2015 για την Αλβανία, δημοσιεύθηκε η προκαταρκτική ενημέρωση για σύμβαση προμηθειών
για τη δημιουργία δικτύου κινητής ραδιοεπικοινωνίας και αγορά εξοπλισμού ραδιοεπικοινωνίας, με σκοπό την
επέκταση του εθνικού συστήματος ψηφιακών ραδιοεπικοινωνιών (βάσει των προτύπων TETRA) για τις κύριες
περιοχές - Φάση Ι. Η προκήρυξη του διαγωνισμού αναμένεται να λάβει χώρα εντός Ιουλίου 2016.
Ίδρυση Κόμβου Καινοτομίας στα Τίρανα
Εγκαινιάστηκε στις 16.05.2016, ο Κόμβος Καινοτομίας, στα Τίρανα, παρουσία του Α/ΠΘ, κ. E. Rama. Ο Κόμβος
Καινοτομίας είναι το 1ο δημόσιο κέντρο καινοτομίας στην Αλβανία, το οποίο παρέχει την κατάλληλη πλατφόρμα
έκθεσης καινοτόμων ιδεών για τους νέους ανθρώπους που επιθυμούν να τις αναπτύξουν και να τις μετατρέψουν
σε επιτυχείς επιχειρήσεις. Στον Κόμβο Καινοτομίας θα στεγασθούν διάφορες start-up επιχειρήσεις, στον τομέα
της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας, ενώ θα παρέχεται η δυνατότητα επιμόρφωσης από διακεκριμένους
επαγγελματίες σε διάφορα πεδία, χρηματοδότησης έργων, παροχής πληροφόρησης για τα επιχειρηματικά
δρώμενα και τις δυνατότητες συνεργασίας στην περιοχή. Ο Κόμβος Καινοτομίας καλύπτει επιφάνεια 900 τετρ.
μέτρων και παρέχει εργαλεία εργασίας για 150 νέους ανθρώπους. Σχεδιάσθηκε ως χώρος νεότητας, όπου
υπάρχουν χώροι για μελέτη, εργασία, αλλά και ανάπαυση. Το έργο υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση από την
Ιταλική Κυβέρνηση, μέσω του προγράμματος IADSA.

1.8 Τομέας Υγείας και Περιβάλλοντος
Νέες συσκευασίες για τα τσιγάρα από 1 Ιανουαρίου 2018
Επ’ ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καπνίσματος, η Διατομεακή Επιτροπή για την Προστασία της
Υγείας από Προϊόντα Καπνού αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 4 του Ν. 9636/6.11.2006, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, προκειμένου στα πακέτα των τσιγάρων και λοιπών καπνικών προϊόντων να
αποτυπώνονται προειδοποιητικά μηνύματα, σε κείμενο και/ή εικόνα για τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος.
Τα μηνύματα αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον το 50% της επιφάνειας του πακέτου και στην κύρια
πλευρά του, τουλάχιστον το 30%. Η εν λόγω απόφαση λήφθηκε σε συνέχεια των συστάσεων του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/40 / EU, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 20.05.2016. Στην
Αλβανία, η υποχρέωση συνδυασμένων προειδοποιητικών μηνυμάτων και φωτογραφιών στα πακέτα θα ισχύει
από 1.1.2018.
Λειτουργία 25 προσωρινών Κέντρων Υγείας στις τουριστικές περιοχές
Το Ταμείο Ασφάλισης Ιατρικής Φροντίδας έθεσε σε λειτουργία 25 προσωρινά Κέντρα Υγείας στις τουριστικές
περιοχές, όπως η αλβανική ριβιέρα, στα εθνικά πάρκα της Valbona και του Thethi κ.α. Η περίοδος λειτουργίας
των εν λόγω κέντρων θα είναι από 15 Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου 2016 και θα παρέχουν υπηρεσίες 24/7.

1.9 Άλλες ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος
Προκαταρκτική ανακοίνωση για σύμβαση τεχνικής βοήθειας για την ανάπτυξη αυτοματοποιημένου
συστήματος διαχείρισης του ολοκληρωμένου δασμολογίου (ITMS) - (Ref: 2016/S 113-200619)
Στο πλαίσιο του ΙΡΑ 2013 για την Αλβανία, δημοσιεύθηκε η προκαταρκτική ενημέρωση για σύμβαση τεχνικής
βοήθειας για την ανάπτυξη αυτοματοποιημένου συστήματος διαχείρισης του ολοκληρωμένου δασμολογίου
(ITMS). Ο στόχος του σχεδίου είναι η ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας της αλβανικής τελωνειακής διοίκησης
μέσω: α) ανάπτυξης αυτοματοποιημένου συστήματος διαχείρισης του ολοκληρωμένου δασμολογίου (ITMS) με
ενότητες συμβατές με το TARIC («tarif intégré de l'Union européenne»: ενοποιημένο δασμολόγιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης) συμπεριλαμβανομένων όλων των συστημάτων της ΕΕ [δασμολογίου, δεσμευτικών πληροφοριών
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προέλευσης (BOI), δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών (BTI), ευρωπαϊκού τελωνειακού καταλόγου
χημικών ουσιών (ECICS), κλπ.], β) υποστήριξης της διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης
σχεδίου, διασφάλισης της ποιότητας, τεχνικής κατάρτισης, και γ) προμήθειας λογισμικού για το σύστημα
διαχείρισης του ολοκληρωμένου δασμολογίου (ITMS). Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2,4 εκατ. €
συν εκτιμώμενη συνεισφορά ύψους 150.000 € από την Αλβανία. Η προκήρυξη του διαγωνισμού αναμένεται να
δημοσιευθεί στις 15.7.2016.
Κατηγορίες επιχειρήσεων που εγγράφηκαν το 2015
Σύμφωνα με μελέτη της Open Data Albania, κατά το 2015, εγγράφηκαν στο Εθνικό Κέντρο Εγγραφής της
Αλβανίας (QKR) 39.650 νέες επιχειρήσεις, 3,1 φορές περισσότερες από το 2013. Η αύξηση αυτή δικαιολογείται
από την ευρεία εκστρατεία της Α/Κυβέρνησης ενάντια στην άτυπη οικονομία. Από το σύνολο των νέων
επιχειρήσεων, 13.545 επιχειρήσεις ή το 34% έχουν ως ιδιοκτήτη ή διαχειριστή γυναίκα, ήτοι 9,6 φορές
περισσότερες από το 2013. Από τις νέες επιχειρήσεις, οι 1.058 είναι ξένης ιδιοκτησίας και οι 337 μικτής. Παρόλο
που οι ξένες επιχειρήσεις αφορούν μόνο το 4% του συνόλου των επιχειρήσεων, κατέχουν το 30% των μετοχών
σε ΕΠΕ και ΑΕ. Η πλειοψηφία των νέων επιχειρήσεων, ήτοι το 38%, έχουν ως έδρα τους την περιφέρεια Τιράνων
και ακολουθεί το Δυρράχιο, το Ελμπασάν, το Φιέρι και η Αυλώνα.
Αποτελέσματα 7ης Έρευνας Επιχειρήσεων του Γερμανικού Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου
Αλβανίας (DIHA)
Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε το DIHA, ανάμεσα στα μέλη της, το 56% των συμμετεχόντων κρίνουν την
τρέχουσα οικονομική κατάσταση στην Αλβανία ως κακή, σε αντιδιαστολή με το 38% που την κρίνει ικανοποιητική
και 5% καλή. Οι προσδοκίες για την πορεία της αλβανικής οικονομίας είναι ουδέτερες, με το 60% να θεωρεί ότι
θα παραμείνει αμετάβλητη. Πιο αισιόδοξη είναι η θεώρηση των συμμετεχόντων ως προς τον τομέα
δραστηριοποίησής τους. Το 41% κρίνει ότι η οικονομική κατάσταση στον τομέα τους θα καλυτερεύσει και 41%
ότι θα παραμείνει ίδια, ενώ μόνο το 18% αναμένει να χειροτερεύσει. Ως προς την ίδια τους την επιχείρηση, το
28% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι η κατάσταση είναι καλύτερη το 2016 και το 54% αμετάβλητη. Τα
αναμενόμενα έσοδα εκτιμώνται από το 45% των συμμετεχόντων ως βελτιωμένα το 2016 και ως αμετάβλητα από
το 40%. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι περισσότερες επιχειρήσεις δηλώνουν ότι θα αυξήσουν τις επενδύσεις
τους. Το 2016, 38% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι θα αυξήσουν τις επενδύσεις τους, ενώ το πσοοστό αυτό
ήταν 22% το 2015. Από την άλλη πλευρά, 23% των συμμετεχόντων δήλωσαν μείωση των επενδύσεών τους, κατά
το 2016, και 10% δήλωσαν μείωση του προσωπικού τους. Όσον αφορά στον βαθμό ικανοποίησης από τους
διάφορους τοπικούς παράγοντες, μόνο σε 2 παράγοντες αυξήθηκε η ικανοποίηση, ήτοι στο κόστος εργασίας και
στην ποιότητα και διαθεσιμότητα εγχώριων προμηθευτών. Ο γενικός βαθμός ικανοποίησης μειώθηκε. Στους 5
παράγοντες με την χειρότερη βαθμολογία συγκαταλέγονται η δημόσια διοίκηση, η προβλεψιμότητα των
οικονομικών πολιτικών, η νομική ασφάλεια, η διαφάνεια των δημοσίων προμηθειών και ο αγώνας ενάντια στη
διαφθορά και το έγκλημα. Τέλος, από τις ήδη εδώ εγκατεστημένες επιχειρήσεις, μόνο το 67% θα ξαναεπέλεγαν
να επενδύσουν στην Αλβανία, ενώ ως προς την ελκυστικότητα για επενδύσεις, η Αλβανία κατατάσσεται
προτελευταία, πριν το Κόσσοβο, ανάμεσα σε 16 χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

2. Αλβανική οικονομία
Μείωση βασικού επιτοκίου και επιτοκίων διατραπεζικής αγοράς
Το Εποπτικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Αλβανίας, στη συνεδρίασή του την 4.5.2016, αποφάσισε τη δεύτερη
μέσα σε έναν μήνα μείωση του βασικού επιτοκίου κατά 0,25 μονάδες, ήτοι από 1,5% σε 1,25%, προκειμένου να
τονωθεί η εγχώρια ζήτηση και ενισχυθεί η πιστωτική επέκταση. Στην απόφαση αυτή οδήγησαν οι έντονες
αποπληθωριστικές πιέσεις από τις αρχές του έτους, οι οποίες αναμένεται να συνεχισθούν και τους επόμενους
μήνες. Η Τράπεζα της Αλβανίας έκρινε απαραίτητη την περαιτέρω νομισματική τόνωση της οικονομίας.
Επιπροσθέτως, προκειμένου να υποστηριχθεί περαιτέρω η απόφαση της μείωσης του βασικού επιτοκίου και η
διατραπεζική αγορά, η Τράπεζα της Αλβανίας μείωσε τα επιτόκια στην διατραπεζική αγορά, με το επιτόκιο
διευκόλυνσης αποδοχής δανεισμού (overnight lending facility rate) να ορίζεται, πλέον, σε 2,25% (από 2,75%),
ενώ το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (overnight deposit facility rate) παρέμεινε 0,25%. Ωστόσο,
η Τράπεζα της Αλβανίας επισημαίνει ότι η χαλαρή νομισματική πολιτική δεν επαρκεί από μόνη της για γρήγορη
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και σταθερή οικονομική ανάπτυξη και θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες των διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων σε διάφορους τομείς της οικονομίας και της βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Ολοκλήρωση 7ης Αξιολόγησης της Συμφωνίας Διευρυμένου Πιστωτικού Μηχανισμού του ΔΝΤ
Στις 27.05.2016, το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των επιδόσεων της Αλβανικής
οικονομίας, στο πλαίσιο προγράμματος της Συμφωνίας Διευρυμένου Πιστωτικού Μηχανισμού (Extended Fund
Facility - EFF). Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης επιτρέπει την εκταμίευση της επόμενης δόσης, ύψους περίπου
36,1 εκατ. € (28,65 εκατ. SDR=ειδικά τραβηχτικά δικαιώματα), με αποτέλεσμα οι συνολικές εκταμιεύσεις να
φτάνουν στα 209,49 εκατ. SDR (περίπου 263,7 εκατ. €). Σύμφωνα με την αξιολόγηση, οι μεσοπρόθεσμες
προβλέψεις παραμένουν ευνοϊκές για την Α/οικονομία, ιδιαίτερα, εφ’ όσον συνεχισθούν οι απαραίτητες
μεταρρυθμίσεις. Απαιτείται, ωστόσο, η υλοποίηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων, κυρίως όσον αφορά στο
επιχειρηματικό περιβάλλον. Το ΔΝΤ αναγνωρίζει τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί στον
δημοσιονομικό τομέα και θεωρεί ως ενδεδειγμένη την ακολουθούμενη νομισματική πολιτική. Επισημαίνει, ακόμη,
την αδήριτη ανάγκη μεταρρύθμισης του συστήματος δικαιοσύνης, επίλυσης των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και
αναβάθμισης των υποδομών και της εκπαίδευσης. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο
σύνδεσμο: http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2016/pr16253.htm
Κατά κεφαλή χρέος 2010-2016
Σύμφωνα με μελέτη της Open Data Albania, το κατά κεφαλή χρέος στην Αλβανία αυξάνεται ταχέως από το 2010,
από 245.151 Λεκ (περίπου 1.779 €) σε 375.986 Λεκ (περίπου 2.690 €) το 2016, ήτοι 53,37% περισσότερο.
Σημειώνεται, ωστόσο, ότι ο ρυθμός αύξησης του χρέους έχει πτωτική τάση από το 2014, που κατέγραψε τον
υψηλότερο ρυθμό, 10,47%. Το 2015, ο ρυθμός αύξησης του χρέους ήταν 6,66% και το 2016 αναμένεται να είναι
4,03%. Στον ρυθμό αύξησης του κατά κεφαλήν χρέους αρνητικά επιδράει η ελαφρά συρρίκνωση του αλβανικού
πληθυσμού (-0,22% το 2016), με αποτέλεσμα ο ρυθμός αύξησης του κατά κεφαλήν χρέους να καταγράφεται
10,6% το 2014, 6,76% το 2015, ενώ το 2016 αναμένεται να διαμορφωθεί σε 4,25%.
Ξένες Άμεσες Επενδύσεις και Μεταναστευτικά Εμβάσματα
Σύμφωνα με ανάλυση της Open Data Albania, για την περίοδο 2002-2015, παρατηρείται ότι τα τελευταία 6 έτη,
η αξία των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) υπερτερεί της αξίας των μεταναστευτικών εμβασμάτων. Έως το
2009, τα μεταναστευτικά εμβάσματα υπερτερούσαν των ΑΞΕ, ενώ από το 2010 η κατάσταση έχει αντιστραφεί.
Ειδικότερα, έως το 2006 η αξία των μεταναστευτικών εμβασμάτων ήταν κατά μέσο όρο τέσσερις φορές
μεγαλύτερη από τις ΑΞΕ, ενώ μετά το 2010 είναι κατά μέσο όρο 1,3 φορές χαμηλότερη από τις ΑΞΕ.
Μελέτη του ΔΝΤ για περιφερειακά οικονομικά θέματα
Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η μεταρρύθμιση του δικαστικού
συστήματος, καθώς και η προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας είναι κρίσιμες για την πρόοδο της
Α/οικονομίας στον βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Οι εν λόγω παρεμβάσεις δύνανται να
επιταχύνουν την οικονομική ανάπτυξη κατά 3,5% του ΑΕΠ. Το πλήρες κείμενο της μελέτης είναι διαθέσιμο στον
ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2016/eur/eng/pdf/rei0516.pdf
Εξωτερικό εμπόριο, Απρίλιος 2016
Σύμφωνα με την INSTAT, τον Απρίλιο 2016, η αξία των εξαγωγών ήταν 21 δισ. Λεκ (περίπου 152 εκατ. €),
σημειώνοντας αύξηση +1,5% σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2015 και +9,0% σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2016. Η
αξία των εισαγωγών, τον Απρίλιο 2016, ήταν 51 δισ. Λεκ (περίπου 370 εκατ. €), παρουσιάζοντας αύξηση κατά
+17,2% σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2015 και +9,1% σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2016. Το εμπορικό έλλειμμα,
για τον μήνα Απρίλιο 2016, ήταν 30 δισ. Λεκ (περίπου 217 εκατ. €) εμφανίζοντας αύξηση κατά +31,4%, σε
σύγκριση με τον Απρίλιο 2015 και +9,2% σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2016.
Επιρροή κύριων ομάδων στην ετήσια μεταβολή των εξαγωγών: Τον Απρίλιο 2016, η ετήσια αύξηση των
εξαγωγών, κατά +1,5%, επηρεάστηκε από τις κάτωθι ομάδες προϊόντων: «Κλωστοϋφαντουργικά και
Υποδήματα» (+11,3%), «Τρόφιμα, ποτά και καπνός» (+3,6%) και «Ξύλινες κατασκευές και είδη χάρτου» (+0,3%).
Αρνητικά επέδρασαν οι ομάδες «Ορυκτά, καύσιμα και ηλεκτρισμός» (-12,3%), «Μηχανήματα και ανταλλακτικά
εξοπλισμού» (-1,1%) και «Δέρματα και προϊόντα αυτών» (-0,2%).
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Επιρροή κύριων ομάδων στην ετήσια μεταβολή των εισαγωγών: Τον Απρίλιο 2016, η ετήσια αύξηση των
εισαγωγών, κατά +17,2%, επηρεάστηκε από τις ομάδες: «Δομικά υλικά και μέταλλα» (+11,0%),
«Κλωστοϋφαντουργικά και Υποδήματα» (+3,6%) και «Μηχανήματα και ανταλλακτικά εξοπλισμού» (+2,2%).
Αρνητικά επέδρασε η ομάδα «Ορυκτά, καύσιμα και ηλεκτρισμός» (-4,3%).
Τον Απρίλιο 2016, οι χώρες με τις οποίες η Αλβανία είχε τη μεγαλύτερη αύξηση των εξαγωγών, σε σύγκριση με
τον Απρίλιο 2015 είναι οι εξής: Ελλάδα (+18,7%), Ιταλία (+22,7%) και Σερβία (+127,2%). Ενώ, χώρες, με τις
οποίες είχε μείωση των εξαγωγών ήταν οι κάτωθι: Κόσσοβο (-31,4%), Ισπανία (-21,8%)και ΠΓΔΜ (-10,6%). Ως
προς τις εισαγωγές, τον Απρίλιο 2016, οι χώρες με τις οποίες η Αλβανία είχε την υψηλότερη αύξηση των
εισαγωγών, σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2015 ήταν οι εξής: Γερμανία (+207,9%), Ιταλία (+5,6%) και Ελλάδα
(+0,2%). Ενώ, οι χώρες με τις οποίες είχε μείωση των εισαγωγών ήταν ΗΠΑ (-45,0%), Κίνα (-19,8%) και Σερβία
(-12,3%).
Το εμπόριο με τις χώρες της ΕΕ είναι το 68,9% του συνολικού εμπορίου. Τον Απρίλιο 2016, οι εξαγωγές προς
τις χώρες της ΕΕ κατέλαβαν το 73,1% του συνόλου των εξαγωγών και οι εισαγωγές από χώρες της ΕΕ κατέλαβαν
το 67,2% του συνόλου των εισαγωγών. Οι κύριοι εμπορικοί εταίροι ήταν η Ιταλία (35,9%), η Γερμανία (12,0%),
η Ελλάδα (7,2%) και η Τουρκία (5,5%).
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) - Απρίλιος 2016
O Δείκτης Τιμών Καταναλωτή έφτασε, τον Απρίλιο 2016, το 102,0%, σε σχέση με το έτος βάσης, ήτοι τον
Δεκέμβριο 2015 (σημειώνεται ότι ο ΔΤΚ υπολογίζεται, από 1.1.2016, με νέο καλάθι προϊόντων). Τον Απρίλιο
2016, η ετήσια μεταβολή της τιμής καταναλωτή ήταν 0,3%, αμετάβλητη σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ένα
χρόνο πριν, η ετήσια μεταβολή ήταν 2,3%. Η συμβολή των κύριων ομάδων στην ετήσια μεταβολή του ΔΤΚ είχαν
ως εξής: Η αύξηση του ΔΤΚ, κατά τον Απρίλιο 2016, οφείλεται, κυρίως, στην αύξηση στην ομάδα «Τρόφιμα και
μη αλκοολούχα ποτά» κατά 0,72 π.μ. Οι υψηλότερες τιμές στην ομάδα «Εκπαίδευση» συνέβαλαν κατά 0,19 π.μ.,
η «Οικία, νερό, ηλεκτρισμός και άλλα καύσιμα» 0,10 π.μ. και τα «Αλκοολούχα ποτά και καπνός» κατά 0,09 π.μ.
Οι τιμές στις ομάδες «Αναψυχή και πολιτισμός» και «Ξενοδοχεία, Καφετέριες και Εστιατόρια» συνέβαλαν κατά
+0,03 π.μ. Αρνητικά συνέβαλαν οι τιμές στην ομάδα «Μεταφορές» κατά -0,33 π.μ. και η ομάδα «Ένδυση και
υπόδηση» κατά -0,09 π.μ. Τέλος, οι τιμές στις ομάδες «Επικοινωνίες» και «Υγεία» συνέβαλαν κατά -0,03 π.μ.
και -0,01 π.μ. αντίστοιχα.
Σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2015, οι τιμές αυξήθηκαν περισσότερο στην ομάδα «Υπηρεσίες Εκπαίδευσης» κατά
4,8%, ακολουθούμενη από την ομάδα «Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά» κατά 2,0% και «Αλκοολούχα ποτά
και καπνός» κατά 1,7%. Εντός της ομάδας των τροφίμων, οι τιμές στην υποομάδα «φρούτα» αυξήθηκαν κατά
22,3%, ακολουθούμενη από την υποομάδα «λαχανικά συμπεριλαμβανομένων των πατατών», κατά 6,1%, «λίπη
και έλαια» κατά 1,4%, «ζάχαρη, μαρμελάδες και επιδόρπια» κατά 1,3%, κ.λπ. Εντωμεταξύ, οι τιμές στην ομάδα
«ψωμί και δημητριακά» μειώθηκαν, κατά -1,3%, ακολουθούμενες από τις ομάδες «γάλα, τυρί και αυγά» κατά 1,1% και «κρέας» -0,7%. Από την άλλη πλευρά, οι τιμές που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση ήταν στην
ομάδα «Μεταφορές» (-5,3%), ακολουθούμενη από τις ομάδες «Υγεία» και «Ένδυση και υπόδηση» κατά -2,5%
και -2,3% αντίστοιχα.
Η μηνιαία μεταβολή του ΔΤΚ ήταν -0,4%. Σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2016, οι τιμές μειώθηκαν περισσότερο στην
ομάδα «Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά» κατά -1,1%, με την υποομάδα «λαχανικά συμπεριλαμβανομένων των
πατατών» να καταγράφει την μεγαλύτερη μείωση, -7,9%.

3. Ευρωπαϊκή προοπτική
Σύγκληση της Υποεπιτροπής ΕΕ-Αλβανίας για Εμπόριο, Βιομηχανία, Τελωνεία και Φορολογία
Πραγματοποιήθηκε, στις 12.05.2016, στις Βρυξέλλες, η 8η συνεδρίαση της Υποεπιτροπής ΕΕ-Αλβανίας για το
Εμπόριο, τη Βιομηχανία, τα Τελωνεία και τη Φορολογία. Της Α/Αντιπροσωπείας ηγείτο η Υφυπουργός
Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, κα Eralda Methanasi. Από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προΐστατο ο κ. Georg
Ziegler, Αναπληρωτής Διευθυντής Μονάδας της Γενικής Διεύθυνσης Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη
Διεύρυνση (DG NEAR). Στη συνάντηση εξετάσθηκε η πρόοδος στους ανωτέρω τομείς από την προηγούμενη
συνάντηση (Τίρανα, 22.10.2015). Η ΕΕ χαιρέτισε την ίδρυση της Επιθεώρησης Επίβλεψης Αγοράς και
ενθάρρυνε τη θέση της σε πλήρη λειτουργία. Ως προς την πάταξη της άτυπης οικονομίας, η ΕΕ πρότεινε, ακόμη,
πέραν των ποινών, τη θέσπιση κινήτρων για την ένταξη των επιχειρήσεων στην επίσημη οικονομία και αγορά
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εργασίας. Προβληματισμό και ανάγκη διορθώσεων δημιουργούν, μεταξύ άλλων, η φορολόγηση των
αλκοολούχων αναψυκτικών, τα τέλη σάρωσης στις τελωνειακές διασαφήσεις και η λήψη δειγμάτων από
παράγωγα πετρελαίου για τον εκτελωνισμό. Κάλεσε, επίσης, την Αλβανία να προσχωρήσει στo Πρωτόκολλο για
την εξάλειψη του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων της Συμφωνίας Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας (WHO) για τον έλεγχο του καπνού (Framework Convention on Tobacco Control - FCTC).
Σύγκληση της Υποεπιτροπής ΕΕ-Αλβανίας για την Εσωτερική Αγορά και τον Ανταγωνισμό
Πραγματοποιήθηκε, στις 26.05.2016, στα Τίρανα, η 8η συνεδρίαση της Υποεπιτροπής ΕΕ-Αλβανίας για την
Εσωτερική Αγορά και τον Ανταγωνισμό. Της Α/Αντιπροσωπείας ηγείτο η Υφυπουργός Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρωσης, κα Eralda Cani. Από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προΐστατο ο κ. Georg Ziegler,
Αναπληρωτής Διευθυντής Μονάδας της Γενικής Διεύθυνσης Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση
(DG NEAR). Στη συνάντηση εξετάσθηκε η πρόοδος στους ανωτέρω τομείς από την προηγούμενη συνάντηση
(Μάρτιος 2015). Η ΕΕ χαιρέτισε την ψήφιση του Νόμου για τα Πνευματικά Δικαιώματα, ο οποίος είναι σε μεγάλο
βαθμό εναρμονισμένος με την κοινοτική νομοθεσία, καθώς και την στρατηγική για την προστασία των
καταναλωτών και την επίβλεψη της αγοράς. Αναγκαία κρίνεται η εναρμόνιση της νομοθεσίας στον τομέα της
δημόσιας υγείας, καθώς και η περαιτέρω συμμόρφωση της επίβλεψης του τραπεζικού τομέα με τα διεθνή και
ευρωπαϊκά πρότυπα. Ο νέος νόμος για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες θέτει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για τη
λειτουργία της εν λόγω αγοράς. Σημαντικές προσπάθειες απαιτούνται για την εγκαθίδρυση συστήματος
αμοιβαίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων.
Μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης
Στις 9.5.2016, εγκρίθηκε κατ’ αρχήν η μεταρρύθμιση στη δικαιοσύνη από την Ειδική Επιτροπή για τη
Μεταρρύθμιση στη Δικαιοσύνη. Σημειώνεται ότι, το σχέδιο υπερψήφισε κατ΄ αρχήν και η Αντιπολίτευση.
Ωστόσο, υπάρχουν αρκετές διαφωνίες στα επιμέρους άρθρα και θα ζητηθούν τροποποιήσεις. Στις 13.05.2016,
εγκρίθηκαν ορισμένα άρθρα που απαιτούν τροποποιήσεις του Συντάγματος. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, δεν
εγκρίθηκε το άρθρο που ορίζει με πόσες ψήφους θα εγκρίνονται οι δικαστές του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

4. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
Συμφωνία Αλβανίας - Κοσόβου για την προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων
Υπεγράφη στις 3.5.2016, από την Υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης, Τουρισμού, Εμπορίου και
Επιχειρηματικότητας της Αλβανίας, κα M. Ekonomi και την Υπουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας του Κοσόβου,
κα Hykmete Bajrami, συμφωνία για την προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων, κατά την επίσημη
επίσκεψη της τελευταίας στα Τίρανα. Η συμφωνία στοχεύει στην εξασφάλιση των επενδυτών των δύο χωρών
ότι οι επενδύσεις τους θα χαίρουν προστασίας και θα τυγχάνουν δίκαιης μεταχείρισης σε πλήρη συμμόρφωση
με το κράτος δικαίου, τα διεθνή πρότυπα και τις αποδεκτές διεθνείς πρακτικές. Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ με
την ολοκλήρωση των εσωτερικών διαδικασιών κύρωσης από τις δύο πλευρές.
Σύσταση Επενδυτικού και Αναπτυξιακού Συμβουλίου με τη συνεργασία σουηδικών επιχειρήσεων
Κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Αλβανού Πρωθυπουργού, κ. E. Rama, στη Στοκχόλμη, αποφασίσθηκε η
σύσταση Επενδυτικού και Αναπτυξιακού Συμβουλίου, υπό το Εθνικό Οικονομικό Συμβούλιο της Αλβανίας.
Στόχος του Επενδυτικού και Αναπτυξιακού Συμβουλίου αποτελεί η στήριξη της Αλβανικής Κυβέρνησης στην
προσπάθειά της για αύξηση των ξένων επενδύσεων, καθώς και στην προώθηση και διευκόλυνση των σουηδικών
επενδύσεων στη χώρα. Του Συμβουλίου θα συμπροεδρεύουν, από αλβανικής πλευράς, ο Πρωθυπουργός, κ. E.
Rama και από σουηδικής πλευράς, ο πρώην Πρωθυπουργός, κ. Göran Persson, ο οποίος, σύμφωνα με
δηλώσεις του κ. Rama, ήταν αποφασιστικός μεταρρυθμιστής στη Σουηδία. Στη νέα δομή, θα συμμετέχουν, μεταξύ
άλλων, ομάδα Σουηδών επενδυτών και επιχειρηματιών.
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας κατά την επίσκεψη Α/ΥΠΕΞ στη Βουλγαρία (17.5.2016)
Επίσημη επίσκεψη στη Βουλγαρία πραγματοποίησε ο Α/Υπουργός Εξωτερικών, κ. D. Bushati, κατά την οποία
συναντήθηκε με τον Βούλγαρο ομόλογό του, κ. Daniel Mitov και τον Πρόεδρο της Βουλής, κα Tsetska Tsacheva.
Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν την ενδυνάμωση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς
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των μεταφορών και της ενέργειας, καθώς ακόμη και στον τομέα του πολιτισμού και του τουρισμού. Τόνισαν την
ανάγκη διασύνδεσης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας των δύο χωρών μέσω της ΠΓΔΜ. Στο τέλος της
συνάντησης, οι δύο Υπουργοί υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στον τομέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Συνάντηση Υπουργών Εξωτερικών της Πρωτοβουλίας Αδριατικής - Ιονίου (12.05.2016)
Ο Α/Υπουργός Εξωτερικών, κ. D. Bushati συμμετείχε στη συνάντηση Υπουργών Εξωτερικών της Πρωτοβουλίας
Αδριατικής - Ιονίου και της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής - Ιονίου (EUSAIR), η οποία έλαβε χώρα στο Dubrovnik.
Στη συνάντηση συμμετείχε, ακόμη, η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, κα Corina Cretu. Κύριο θέμα της
συνάντησης ήταν η πρόοδος της Στρατηγικής EUSAIR, από την υιοθέτησή της τον Οκτώβριο 2014, καθώς και οι
νέες κατευθύνσεις για το μέλλον. Ο κ. Bushati, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε τη σημασία που δίνει η Αλβανία στην
ενεργειακή διασύνδεση των χωρών της περιοχής και ειδικότερα στην υλοποίηση του Αγωγού Φυσικού Αερίου
Αδριατικής - Ιονίου (ΙΑΡ), καθώς και στον τομέα των μεταφορών, στον Διάδρομο Αδριατικής - Ιονίου.
Συνάντηση Προέδρου της Αλβανικής Δημοκρατίας με τον Αντιπρόεδρο της Μόνιμης Επιτροπής του
Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (27.5.2016)
Ο Πρόεδρος της Αλβανικής Δημοκρατίας, κ. B. Nishani συναντήθηκε με τον Αντιπρόεδρο της Μόνιμης Επιτροπής
του Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, κ. Ji Bingxuan, ο οποίος επισκέφθηκε τα
Τίρανα. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις προοπτικές ενδυνάμωσης της διμερούς συνεργασίας, καθώς και της
συνεργασίας στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών. Τονίσθηκε, ακόμη, η δυνατότητα αύξησης του διμερούς
εμπορίου και περαιτέρω προώθησης της οικονομικής συνεργασίας. Ο κ. Bingxuan σημείωσε τον ιδιαίτερο ρόλο
που μπορεί να διαδραματίσει η Κίνα στα Βαλκάνια, ειδικότερα στη διασφάλιση της ειρήνης και της ασφάλειας.

5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος
Έκθεση του Freedom House για την ελευθερία στον κόσμο
Σύμφωνα με την έκθεση του οργανισμού Freedom House για την ελευθερία στον κόσμο, η Αλβανία θεωρείται
μερικώς ελεύθερη χώρα, με βαθμολογία 67 (100 στην πλέον ελεύθερη χώρα). Ως προς τα πολιτικά δικαιώματα,
η Αλβανία βαθμολογείται με 3 (σε κλίμακα 1-7, με το 7 να είναι η χειρότερη βαθμολογία). Με 3 βαθμολογείται,
ακόμη, ως προς τις πολιτικές ελευθερίες.

6. Εκδηλώσεις και εκθέσεις στην Αλβανία
Εργαστήριο για την «Ανάπτυξη του υδροηλεκτρικού δυναμικού της Αλβανίας» (3 Ιουνίου 2016)
Το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ), σε συνεργασία με το Γραφείο ΟΕΥ, διοργάνωσε
ενημερωτική ημερίδα, με τη μορφή εργαστηρίου, στο Ξενοδοχείο Tirana International, στις 3 Ιουνίου 2016, για
την αξιοποίηση του σημαντικού υδροηλεκτρικού δυναμικού της Αλβανίας. Η ειδική αυτή εκδήλωση τέθηκε υπό
την αιγίδα της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Αλβανία και του Υπουργείου Ενέργειας και Βιομηχανίας της
Αλβανίας και εξέτασε την περαιτέρω αξιοποίηση και ανάκτηση του τομέα της υδροηλεκτρικής ενέργειας της
Αλβανίας, προτείνοντας, παράλληλα, μία βιώσιμη στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη. Το εργαστήριο θα
εξέτασε επίσης το ρόλο του υδροηλεκτρικού δυναμικού της Αλβανίας, όσον αφορά στις εξαγωγές ηλεκτρικής
ενέργειας προς τις γειτονικές χώρες, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας στα Βαλκάνια
και τη Νοτιοανατολική και Δυτική Ευρώπη, γενικότερα. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) ήταν ο κύριος
χορηγός της εκδήλωσης, ενώ η Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων στην Αλβανία υποστήριξε την εν λόγω δράση.
Στο Εργαστήριο συμμετείχαν, ως ομιλητές, ο Πρέσβυς της Ελλάδος στην Αλβανία, ο Α/Υφυπουργός Ενέργειας
και Βιομηχανίας, υψηλοί αξιωματούχοι από τους αρμόδιους αλβανικούς φορείς, όπως από την Αλβανική Αρχή
Ενέργειας (ERE), την εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας KESH, τον διαχειριστή μεταφοράς της
ηλεκτρικής ενέργειας OST, την εταιρεία διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και διακεκριμένοι ομιλητές από τη
ΔΕΗ, το ΙΕΝΕ, την Αλβανική Ένωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (AREA), τις κατασκευαστικές εταιρείες
AKΤΩΡ και ΤΕΡΝΑ και τη νομική εταιρεία Kalo & Associates. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο
στην
ιστοσελίδα
του
Γραφείου
ΟΕΥ,
στον
ακόλουθο
σύνδεσμο:
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http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=47857. Περισσότερες λεπτομέρειες, για
το τεχνικό μέρους του εργαστηρίου, μπορείτε να αντλήσετε από τις ομιλίες οι οποίες είναι αναρτημένες στη
διαδικτυακή πύλη «agora» στους ακόλουθους συνδέσμους:
1η ενότητα: http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=47914
2η ενότητα : http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=47915
3η ενότητα: http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=47916
ΑΝΑΒΟΛΗ! 1ο Διαβαλκανικό Συνέδριο για τον τομέα των τροφίμων και ποτών
Το 1ο Διαβαλκανικό Συνέδριο: Προώθηση Περιφερειακής Συνεργασίας (Τρόφιμα και Ποτά), το οποίο
διοργανώνεται από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και
προγραμματιζόταν να πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, από 7 έως 8 Ιουλίου 2016, αναβάλλεται, λόγω
έκτακτων διεθνών υποχρεώσεων του Υφυπουργού κ. Μάρδα. Το εν λόγω Συνέδριο σχεδιάζεται να διοργανωθεί
παράλληλα με τη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών «DETROP 2017», κατά την περίοδο 3-6 Μαρτίου 2017.
Το συνέδριο θα εστιάσει στον τομέα των τροφίμων και ποτών, καθώς, επίσης, και σε θέματα χρηματοδοτήσεων
και περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ. Θα συμμετέχουν κρατικοί αξιωματούχοι, στελέχη Υπουργείων, εκπρόσωποι
επιχειρηματικών φορέων, επιχειρήσεων (εισαγωγείς τροφίμων, διανομείς κλπ) και επιστημονικών/ερευνητικών
ιδρυμάτων, τόσο από την Ελλάδα, όσο και από τις χώρες των Βαλκανίων, ήτοι Αλβανία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη,
Βουλγαρία, Κροατία, Μαυροβούνιο, ΠΓΔΜ, Ρουμανία και Σερβία.
Η Προϊσταμένη
Παγώνα Λάρδα
Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄
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