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1. Επιχειρηματική δραστηριότητα
1.1 Ενέργεια και Ορυκτά
-Το α/Υπουργείο ανοίγει το δρόμο για 14 άδειες εξόρυξης.
Το α/Υπουργείο Ενέργειας και Βιομηχανίας ανακοίνωσε 14 επιπλέον περιοχές εξόρυξης για τις οποίες ζητά την
εκδήλωση ενδιαφέροντος από εταιρείες. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις έπρεπε να υποβάλουν τις προσφορές
τους μέχρι το τέλος Ιουνίου τ.ε., συγκεκριμένα στις 27, 28 και 29 Ιουνίου 2017, όπως καθορίζεται για κάθε
περιοχή εξόρυξης. Στο δελτίο τύπου του α/Υπουργείου σημειώνεται ότι το χρώμιο είναι το ορυκτό που επικρατεί
ως επί το πλείστον. Οι περιοχές εξόρυξης που προκηρυχτήκαν για εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι οι
ακόλουθες: Gjocaj στο Elbasan, Katjel στο Elbasan, Qaf Shtamë στο Dibër, Rrajcë-Luqinë, στο Elbasan, Vrith,
Qarku Shkodër; Jugu i Hurdhës, στο Dibër, Fusha Kalt στο Dibër, Përroi i Runës Qafë Kumbull, στο Kukës.
Krekez στην Αυλώνα, Poçem στο Fier, Mali i Frashnjetit στο Lezhë. Pashkashesh στα Τίρανα, Faqja e Kaltit,
στο Dibër. Përroi i Sefallit, στο Kukës. Κατά τη διάρκεια του Μαΐου τ.ε., το α/Υπουργείο είχε προκηρύξει 14
ορυχεία σε περιοχές για τις οποίες οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
-Ο TAP ανακοινώνει νέα ομάδα διαχείρισης.
Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου, στις 27 Ιουνίου τ.ε., ο Trans Adriatic Pipeline AG (TAP) ανακοίνωσε τη νέα
ομάδα διαχείρισης του, με τον κ. Luca Schieppati να διορίζεται ως ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος θα
αντικαταστήσει τον σημερινό Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ian Bradshaw και τον κ. Walter Peeraer να συμμετέχει
ως Πρόεδρος της TAP AG. Ο κ. Schieppati εντάσσεται στο TAP από την Snam, τη μεγαλύτερη εταιρεία
φυσικού αερίου της Ευρώπης, όπου εργάστηκε από το 1991. Η πλέον πρόσφατη θέση του ήταν ως
διαχειριστής των βιομηχανικών περιουσιακών στοιχείων της Snam, καθώς και Διευθύνων Σύμβουλος της
Snam Rete Gas SpA, θυγατρικής του Ομίλου που διαχειρίζεται 32.500 χιλιόμετρα δικτύου αγωγών φυσικού
αερίου στην Ιταλία. Ο Schieppati έχει 26 χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη και διαχείριση αγωγών, την
κατασκευή εγκαταστάσεων και τη λειτουργία και τη συντήρηση εταιρειών μεταφοράς και διανομής φυσικού
αερίου στην Ιταλία και την Ευρώπη. Ο κ. Peeraer συμμετέχει στον TAP ως πρώην Διευθύνων Σύμβουλος και
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Fluxys S.A, της βελγικής εταιρείας διαχείρισης ενεργειακών
μεταβιβάσεων, με έδρα το Βέλγιο. Εντός της Fluxys, ο κ. Peeraer κατείχε, επίσης, διάφορες ανώτερες θέσεις,
μεταξύ των οποίων και εκείνη του Διευθύνοντα Συμβούλου της Fluxys Belgium. Ο κ. Peeraer έχει πάνω από 30
χρόνια εμπειρίας στον τομέα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και του φυσικού αερίου και έχει
μεγάλη γνώση των ευρωπαϊκών αγορών φυσικού αερίου, των κανονισμών και των υποδομών. Είναι επίσης
πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του TAP.
-Η Αλβανία μέρος του περιφερειακού σχεδίου για την κοινή αγορά ενέργειας.
Η Αλβανία, το Μαυροβούνιο, η Σερβία και η Ιταλία συμφώνησαν κατά τη διάρκεια της μεγαλύτερης ετήσιας
διάσκεψης της Ενεργειακής Κοινότητας για την ηλεκτρική ενέργεια στην Αθήνα τον Ιούνιο τ.ε. να συμμετάσχουν
σε πιλοτικά έργα, ανοίγοντας το δρόμο για μια κοινή περιφερειακή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η Γραμματεία
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας κάλεσε τις Κυβερνήσεις των Δυτικών Βαλκανίων να λάβουν τις απαραίτητες
αποφάσεις που θα επιτρέψουν τη δημιουργία εθνικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. Το Φόρουμ καλεί επίσης
τις Κυβερνήσεις της περιοχής να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για την κατάλληλη προσαρμογή των
νομικών και ρυθμιστικών τους συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης μιας διαδικασίας χωρίς αποκλεισμούς για
τον καθορισμό των τελών για τους διαχειριστές συστημάτων διανομής. Σύμφωνα με το αλβανικό περιοδικό
Monitor, το Φόρουμ της Αθήνας ενθάρρυνε τη Γραμματεία της Ενεργειακής Κοινότητας να συνεχίσει την
ανάπτυξη μιας έννοιας για την εναρμόνιση των καθεστώτων αδειοδότησης εμπορίου και προμήθειας στην
περιοχή. Το Φόρουμ υψηλού επιπέδου κάλεσε επίσης τις εθνικές Κυβερνήσεις να υποστηρίξουν επαρκώς τις
εθνικές ρυθμιστικές αρχές με τους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους που απαιτούνται για την εκπλήρωση
των πρόσθετων υποχρεώσεων που απορρέουν από το νέο κεκτημένο. Το Φόρουμ κάλεσε επίσης όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη να συμμετάσχουν ενεργά στην ανάπτυξη και εφαρμογή πιλοτικών σχεδίων στο πλαίσιο
των πρωτοβουλιών WB6 και CESEC - Electricity και καλεί την Επιτροπή και τη Γραμματεία να συντονίσουν
προσεκτικά τις διάφορες πρωτοβουλίες στην περιοχή της ΝΑΕ για να αποφευχθεί η αλληλοεπικάλυψη της
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επόμενη ημέρα οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει στο πλαίσιο της διαδικασίας των Δυτικών Βαλκανίων 6,
προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματική εφαρμογή της σύζευξης της αγοράς.
-Ο TAP ολοκληρώνει την προμήθεια 13.000 χαλύβδινων σωλήνων στην Αλβανία.
Η κοινοπραξία Trans Adriatic Pipeline έχει σχεδόν ολοκληρώσει την προμήθεια χαλύβδινων σωλήνων που
χρησιμοποιούνται για το τμήμα της Αλβανίας του μεγάλου έργου που θα μεταφέρει το φυσικό αέριο της
Κασπίας στην Ευρώπη. Οι αρχές του λιμανιού του Δυρραχίου δήλωσαν ότι ένα εμπορικό πλοίο με 4.515
μετρικούς τόνους χαλύβδινων σωλήνων έφτασε στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, καταγράφοντας το 14 ο πλοίο
από την εκφόρτωση των πρώτων σωλήνων τον Απρίλιο του 2016. Η τελική 15η αποστολή ολοκληρώνεται στα
τέλη Ιουνίου τ.ε. Περίπου 13.000 σωλήνες κατά κύριο λόγο για 18 μέτρα για το αλβανικό τμήμα του TAP, το
οποίο περιλαμβάνει μια διαδρομή 215 χλμ. εδάφους και 37 χλμ. ανοικτής θαλάσσης στο αλβανικό τμήμα της
Αδριατικής που συνδέεται με την Ιταλία. Κατασκευασμένα στη Γερμανία, οι σωλήνες αποθηκεύονται πρώτα σε
ένα σταθμό διαλογής έξω από το Δυρράχιο, πριν μεταφερθούν στο σημερινό εργοτάξιο στη ΝΑ Αλβανία, κοντά
στην Ελλάδα. Το βάρος ενός σωλήνα 18 μέτρων είναι περίπου 16,9 τόνοι, ενώ η εσωτερική διάμετρος κάθε
σωλήνα είναι 1.22 μέτρα. Οι σωλήνες του TAP αποτελούν μία από τις σημαντικότερες πηγές άμεσων ξένων
επενδύσεων κατά το παρελθόν, καθώς οι μεγαλύτερες ξένες επενδύσεις της χώρας βρίσκονται ήδη στο
ανώτατο στάδιο της κατασκευής τους μετά την ολοκλήρωση των οδών πρόσβασης και των γεφυρών που
επωφελούνται επίσης τοπικές κοινότητες. Οι άμεσες ξένες άμεσες επενδύσεις στην Αλβανία έφεραν ρεκόρ €1
δισ. το 2016, κυρίως ως αποτέλεσμα ορισμένων σημαντικών ενεργειακών σχεδίων, όπως το TAP και οι
υδροηλεκτρικές μονάδες του Devoll από την Νορβηγική εταιρεία Statkraft. Οι εισαγωγές "μηχανημάτων,
εξοπλισμού και ανταλλακτικών", οι κορυφαίες εισαγωγές της χώρας, αυξήθηκαν κατά 11,4% στα 130,7 δισ
ΑΛΛ (€ 964 εκατ.) το 2016, κυρίως χάρη στο έργο του Trans Adriatic Pipeline και στους χαλυβδοσωλήνες. Τον
περασμένο Δεκέμβριο, η Αλβανία ολοκλήρωσε τις επαναδιαπραγματεύσεις συμβάσεων με την κοινοπραξία
Trans Adriatic Pipeline με μια νέα συμφωνία που θα αυξήσει τα οικονομικά οφέλη της χώρας κατά άλλα €80
εκατ. Οι Αλβανοί εμπειρογνώμονες χαρακτήρισαν το ΤΑΡ ως μια ευκαιρία που θα ωφελήσει την Αλβανία, τόσο
οικονομικά, όσο και πολιτικά, καθιστώντας τη χώρα ένα σημαντικό κόμβο του διεθνούς αγωγού φυσικού
αερίου για τα Δυτικά Βαλκάνια. Το TAP θα αποτελέσει μια ακόμη ευκαιρία για τη διαφοροποίηση της
παραγωγής, ειδικά στον νεόκτιστο θερμοηλεκτρικό σταθμό της Αυλώνας, που θα βοηθήσει την αεριοποίηση
της χώρας προσφέροντας φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται μαζικά ως φθηνότερη εναλλακτική λύση για την
ηλεκτρική ενέργεια για το μαγείρεμα και τη θέρμανση, αν και τα κτίρια της χώρας δεν διαθέτουν υποδομή
αερίου. Με τις πρώτες πωλήσεις φυσικού αερίου προς τη Γεωργία και την Τουρκία που προορίζονται χρονικά
στα τέλη του 2018, οι πρώτες παραδόσεις του TAP στην Ευρώπη θα ξεκινήσουν περίπου στις αρχές του 2020.
Υπενθυμίζεται ότι μετά την απόσυρση από την κοινοπραξία της Νορβηγικής εταιρείας Statoil, οι μετοχές του
TAP κατανέμονται πλέον μεταξύ των εταιρειών: της Βρετανικής ΒΡ (20%), της Αζερικης SOCAR (20%), της
Ιταλικής Snam (20%), της Βελγικής Fluxys (19%) και της Ισπανικής Enagás (5%).

1.2 Κλάδος κατασκευών, δομικών υλικών και Real Estate
- Δείκτης Κόστους Κατασκευής για Κατοικίες – α΄ τρίμηνο 2017.
Ο Δείκτης Κόστους Κατασκευής, κατά το α΄ τρίμηνο 2017 ανήλθε σε 102,9 σε σχέση με το έτος βάσης (α΄
τρίμηνο 2011 = 100). Κατά το α΄ τρίμηνο τ.ε, η ετήσια μεταβολή του Δείκτη Κόστους Κατασκευής είναι 0,9% και
η τριμηνιαία μεταβολή ήταν 0,2%. Ένα χρόνο πριν το ποσοστό ήταν 0,2%. Η ομάδα «Κόστος υλικών» έχει
αυξηθεί κατά 1,6% και η ομάδα «Μισθολογικό κόστος» κατά 1,7%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του
προηγούμενου έτους. Σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο 2016, η μεγαλύτερη ετήσια μείωση παρατηρείται στην
ομάδα «Κόστος μεταφοράς» κατά 2,0%, και ακολουθείται από την ομάδα «Κόστος μηχανών» κατά 0,3%. Κατά
το α΄ τρίμηνο τ.ε, η μεταβολή του Δείκτη Κόστους Κατασκευής είναι 0,2%. Σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο του
2016, η ομάδα «Μισθολογικό κόστος» αυξήθηκε κατά 0,5%. Ενώ, η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στην
ομάδα «Κόστος μεταφοράς» κατά 2,1%, και ακολουθείται από την ομάδα «Κόστος μηχανών» κατά 0,8%.
- Ανάλυση της ΤτΑ: Πώς τα δάνεια κατοικιών επηρέασαν τις τιμές στην αγορά ακινήτων;
Η ιδιοκτησία και τα προβλήματα της άτυπης οικονομίας στην Αλβανία στρεβλώνουν τις τιμές των ακινήτων.
Σύμφωνα με μελέτη της ΤτΑ, η ανάπτυξη των στεγαστικών δανείων από τις τράπεζες μετά το 2004 επηρέασε
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θετικά την αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων, ενώ η αγορά των διαμερισμάτων αποτελούσε, μέχρι τότε, μια
σχετικά καλή επένδυση, εκτός από την αγορά κρατικών ομολόγων. Η μελέτη που εκπόνησε η κα Erjona Suljoti
της Τράπεζας της Αλβανίας, η οποία ανέλυσε τις επιπτώσεις των χρηματοοικονομικών συνθηκών στην αγορά
κατοικίας, τονίζει το γεγονός ότι παρά το χαμηλό επίπεδο των ενυπόθηκων δανείων στην Αλβανία, η ανάπτυξή
τους έχει σημαντικές στατιστικές επιπτώσεις, σε μακροπρόθεσμη βάση, στην εξέλιξη των τιμών των κατοικιών.
Επιπλέον, αυτή η μελέτη επιβεβαιώνει μια στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ των τιμών των
κατοικιών και των αποδόσεων των 12 μηνών γραμματίων δημοσίου (T-bills), σύμφωνα με την υπόθεση ότι η
εγχώρια αγορά τίτλων αποτελεί εναλλακτική λύση αποταμιευτικής επένδυσης. Εν τω μεταξύ, η έκθεση αναφέρει
ότι οι ερευνητικές εργασίες σε αυτό το υλικό υπογράμμισαν ορισμένα σημαντικά ζητήματα που παρεμποδίζουν
την ανάπτυξη της αγοράς κατοικίας στην Αλβανία. Σε μια αγορά ακινήτων με υψηλό ανεπίσημο χαρακτήρα, η
α/Κυβέρνηση υιοθετεί τακτικά νέο κατάλογο τιμών κατοικιών ανά ζώνη, παρεμβαίνοντας στον καθορισμό των
τιμών.

1.3 Τραπεζικός & Ασφαλιστικός Τομέας
-ΑΕΤ: Οι Τράπεζες ανακοινώνουν κέρδη για το α’ τρίμηνο 2017.
Οι εμπορικές τράπεζες της Αλβανίας έχουν αυξήσει τα έσοδα και την κερδοφορίας τους, κατά το α΄ τρίμηνο
2017. Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Αλβανικής Ένωσης Τραπεζών (ΑΕΤ) από τις 16 τράπεζες στην
χώρα, οι 11 ανέφεραν κερδοφόρα αποτελέσματα, για το α΄ τρίμηνο τ.ε.. Σύμφωνα με την ΑΕΤ, τα κέρδη των
μεγάλων τραπεζών έφτασαν σε αξία 10-ψήφιο αριθμό. Ενώ οι τράπεζες μεσαίου μεγέθους, π.χ Credins Bank,
έκλεισε το α΄ τρίμηνο τ.ε. με κέρδος 108 εκατ. ΑΛΛ. Θετικά αποτελέσματα καταγράφηκαν, επίσης, και από
μικρές τράπεζες, με μερίδιο αγοράς κάτω του 2%.
-Αύξηση της χρήσης πιστωτικών καρτών στην Αλβανία.
Σε πρόσφατη έκθεση της Τράπεζας της Αλβανίας επιβεβαιώνεται ότι αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των
Αλβανών που προτιμούν να κάνουν τις πληρωμές τους μέσω πιστωτικών καρτών, αντί μετρητών. Η αύξηση
παρατηρείται στο σύνολο των ηλεκτρονικών καρτών, χρεωστικών ή πιστωτικών. Το 2016 σημειώθηκε αύξηση
5,5% στον αριθμό των χρεωστικών καρτών που εκδόθηκαν και αύξηση κατά 5,9% στον αριθμό των πιστωτικών
καρτών, σύμφωνα με την ΤτΑ.
-Αυξάνονται τα επιτόκια των 7ετών ομολόγων στην Αλβανία.
Το α/Υπουργείο Οικονομικών πραγματοποίησε δημοπρασία επταετών ομολόγων, τα οποία παραμένουν
μεταξύ των χρηματοπιστωτικών μέσων με τις υψηλότερες αποδόσεις για τους επενδυτές. Σύμφωνα με στοιχεία
του α/Υπουργείου Οικονομικών, το επιτόκιο του κουπονιού ή των ομολόγων διαμορφώθηκε στο 5,39%,
παρουσιάζοντας ελαφρά αύξηση από 5,24% του Μαρτίου τ.ε. Ακόμα και η αγορά των μακροπρόθεσμων μέσων
φαίνεται να έχει βρει ένα είδος σταθερότητας, μετά από σημαντικές διακυμάνσεις πέρυσι. Η αγορά έχει μεγάλο
ενδιαφέρον, δεδομένου ότι οι αποδόσεις των επενδύσεων είναι αρκετά ικανοποιητικές σε ένα περιβάλλον με
χαμηλά επιτόκια, όπως η χρηματοπιστωτική αγορά της Αλβανίας. Η δημοπρασία παρουσίασε συνολική
ζήτηση ύψους 6,5 δισ. ΑΛΛ, έναντι αξίας 4 δισ. ΑΛΛ ομολόγων που ανακοινώθηκαν προς πώληση από το
α/Υπουργείο Οικονομικών. Επί του παρόντος, το τραπεζικό σύστημα διαθέτει ιδιαίτερη ρευστότητα και
εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για επενδύσεις σε κρατικά χρεόγραφα, παρά την αδύναμη απόδοση του
δανεισμού. Τα στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας για τον Απρίλιο τ.ε., έδειξαν ότι η πίστωση παρουσίασε
αδύναμη απόδοση, με μείωση κατά 0,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η
α/Κυβέρνηση χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή για να αυξήσει το βάρος των μακροπρόθεσμων μέσων στο
χαρτοφυλάκιο του χρέους της, εκμεταλλευόμενη τα σημερινά ευνοϊκά επιτόκια και μειώνοντας τον κίνδυνο
συχνής αναχρηματοδότησης.
-Το εθνικό νόμισμα κερδίζει έδαφος σε σχέση με τα ξένα νομίσματα.
Το εθνικό νόμισμα (αλβανικό λεκ-ΑΛΛ) ενίσχυσε τη θέση του έναντι των κυριότερων νομισμάτων, του ευρώ και
του δολαρίου, με βάση την αγορά συναλλάγματος. Επί παραδείγματι, την 7η Ιουλίου τ.ε., σύμφωνα με τη
σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία της Τράπεζας της Αλβανίας, το ενιαίο νόμισμα της Ευρώπης ανταλλάχτηκε
έναντι 133,98 ΑΛΛ ή 0,12 ΑΛΛ χαμηλότερα από την προηγούμενη ημέρα, ακολουθώντας μια καθημερινή τάση
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υποτίμησης. Από την άλλη πλευρά, το αμερικανικό δολάριο, σημείωσε πτώση της τάξης των 0,55 ΑΛΛ και
ανταλλάχθηκε με 118,94 ΑΛΛ, μετά από μια περίοδο σταθερότητας. Οι ειδικοί της αγοράς λένε ότι η ανταλλαγή
των εθνικών νομισμάτων αντικατοπτρίζει την υποτίμηση στις διεθνείς αγορές. Άλλοι παράγοντες που
επηρεάζουν την αποδυνάμωση του ευρωπαϊκού νομίσματος είναι η υψηλή ζήτηση του ευρώ λόγω της
προεκλογικής περιόδου, της θερινής περιόδου που σχετίζεται με τις ροές τουριστών και των μεταναστών στη
Αλβανία, καθώς και της αύξησης των αλβανικών αγαθών που εξάγονται. Το κοινό νόμισμα έχει αποδυναμωθεί
στην εγχώρια αγορά από το δεύτερο εξάμηνο του περασμένου έτους, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.
-Η ψηφιακή τεχνολογία και τραπεζική ανάπτυξη.
Το τραπεζικό σύστημα στην Αλβανία ακλουθώντας την τάση των τεχνολογικών εξελίξεων, πέρασε από τη
εποχή της μη-τεχνολογίας (ανταλλαγή χρημάτων στο δρόμο, πληρωμές μισθών στο χέρι και σχεδόν καθόλου
ΑΤΜ) στην εποχή των νέων τεχνολογιών (μισθοί μέσω τραπεζών, υψηλή χρήση ΑΤΜ και χρεωστικών καρτών)
και σταδιακά βαδίζει στην εποχή της υψηλής τεχνολογίας (ψηφιακό διαδικτυακό τραπεζικό σύστημα). Οι
ειδικοί του τραπεζικού τομέα ισχυρίζονται ότι ο ρυθμός των αλλαγών στην Αλβανία είναι ταχύτερος απ ότι σε
άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Η Αλβανία ακολουθεί το ρυθμό, ακόμα πιο γρήγορα από άλλες χώρες,
καθώς μια μεταγενέστερα αναπτυσσόμενη αγορά έχει το πλεονέκτημα να προσπερνά κάποιες τεχνολογικές
επιλογές, ενώ άλλες αναδυόμενες αγορές ακολουθούν την τεχνολογική εξέλιξη βήμα-βήμα. Η ψηφιακή
τεχνολογία για μεμονωμένους πελάτες άρχισε να εμφανίζεται στην Αλβανία πριν από περισσότερα από 8
χρόνια, με τη μορφή Internet Banking, Mobile Banking και τελευταία με πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου. Η
τεχνολογία ψηφιακών τραπεζών, η οποία υπάρχει ήδη στην Αλβανία, συνεχίζει να μειώνει τις αποστάσεις με
πολύ πιο αναπτυγμένες ευρωπαϊκές αγορές. Σήμερα, οι μεγαλύτερες τράπεζες προσφέρουν ψηφιακή
πλατφόρμα παγκοσμίου επιπέδου που περιλαμβάνει όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές (υπολογιστές, φορητούς
υπολογιστές, tablet και κινητά τηλέφωνα). Η πλατφόρμα έχει επεκτείνει τη λειτουργικότητα της και βελτιώνεται
συνεχώς για να παρέχει όλο και περισσότερες υπηρεσίες και νέους τρόπους για να πραγματοποιούνται
ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές. Σήμερα δώδεκα τράπεζες προσφέρουν υπηρεσίες Internet banking, οκτώ
από αυτές έχουν τη μορφή Mobile Banking και δύο τράπεζες προσφέρουν mobile πληρωμές μέσω τρίτου
μέρους, MPAY. Οι εμπειρογνώμονες τονίζουν ότι η εφαρμογή τεχνολογίας, για να είναι αποτελεσματική, θα
πρέπει να συμβαδίζει με την αύξηση της γνώσης των Αλβανών καταναλωτών για τη χρήση της, ως πρόκληση
της σύγχρονης ανάπτυξης στον τομέα αυτό.
-Σε αμελητέο επίπεδο η παραποίηση του αλβανικού νομίσματος (ΑΛΛ)
Η Τράπεζα της Αλβανίας ανακοινώνει ότι η παραποίηση του αλβανικού νομίσματος (ΑΛΛ) έχει αμελητέα αξία
σε σχέση με την ποσότητα τραπεζογραμματίων και κερμάτων σε κυκλοφορία. Σύμφωνα με την ΤτΑ, το 2016, το
ποσό των πλαστών τραπεζογραμματίων και κερμάτων μειώθηκε κατά 13,4% σε σύγκριση με το προηγούμενο
έτος. Ενώ εκτιμάται ότι η παραχάραξη τραπεζογραμματίων γίνεται γενικά με απλές μεθόδους και χαμηλό
επίπεδο πολυπλοκότητας. Σύμφωνα με την ΤτΑ, το πιο αποτιμημένο παραχαραγμένο χαρτονόμισμα του
αλβανικού νομίσματος είναι εκείνο των 1.000 ΑΛΛ και ακολουθούν το χαρτονόμισμα των 50 ΑΛΛ, των 500
ΑΛΛ και των 2.000 ΑΛΛ. Σύμφωνα με την ΤτΑ, τα όργανα εποπτείας έχουν ενισχύσει τα μέτρα ελέγχου και δεν
έχουν παρατηρήσει καμία τάση για εκτυπώσεις νομισμάτων επαγγελματικού χαρακτήρα, που προσπαθούν να
μιμηθούν στοιχεία ασφαλείας τα οποία μπορούν να διαβαστούν από συσκευές ελέγχου ταυτότητας.

1.4 Τομέας Μεταφορών
-Οι τσεχικές εταιρείες ενδιαφέρονται για την αγορά των αλβανικών σιδηροδρόμων.
Οι τσεχικές εταιρείες ενδιαφέρονται για την αγορά των αλβανικών σιδηροδρόμων. Η είδηση αυτή
ανακοινώθηκε από τον Πρέσβη της Αλβανίας στην Πράγα κ. Riza Poda, μετά από συνάντηση με τον κ. Pavel
Krtek, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Τσεχικών Σιδηροδρόμων "Ceske drahy". Σύμφωνα
με την Πρεσβεία της Αλβανίας στην Πράγα, στόχος της συνάντησης ήταν να καθιερωθεί συνεργασία μεταξύ της
Τσεχικής Εταιρείας Σιδηροδρόμων και της Γενικής Διεύθυνσης Σιδηροδρόμων στην Αλβανία και να εξεταστούν
ευκαιρίες συμμετοχής της τσεχικής εταιρείας στην αναδιάρθρωση αλβανικών σιδηροδρόμων ή την επισκευή
του πάρκου των σιδηροδρομικών κινητήρων και βαγονιών. Ο αλβανός διπλωμάτης ενημέρωσε ότι η διεθνής
ανταγωνιστική προσφορά για την ανακατασκευή του σιδηροδρόμου Tiranë-Durrës και η κατασκευή της
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σιδηροδρομικής γραμμής του διεθνή αεροδρομίου των Τιράνων «Mother Teresa» είναι ανοιχτή μέχρι τον
Οκτώβριο τ.ε. Πρόσθεσε επίσης ότι η εταιρεία AZD Praha ολοκλήρωσε τη μελέτη σκοπιμότητας για την
ανακατασκευή του σιδηροδρόμου Durrës-Hani i Hotit, το οποίο συνδέει την Αλβανία με το Μαυροβούνιο και το
ευρωπαϊκό δίκτυο σιδηροδρόμων. Πριν από χρόνια η εταιρεία SUDOH Prah πραγματοποίησε αρκετές μελέτες
σκοπιμότητας για την αποκατάσταση των αλβανικών σιδηροδρόμων. (Σημείωση: Υπενθυμίζεται ότι η
κοινοπραξία ελληνικών εταιρειών JV Railcon, είχε εκπονήσει πρόσφατα μελέτη για το σιδηροδρομικό δίκτυο
της Αλβανία.)
-Λιμένας Δυρραχίου– Μάιος 2017: 7% περισσότεροι επιβάτες και 5% επιβατικά αυτοκίνητα.
Τον Μάιο τ.ε , ο όγκος εργασίας των πορθμείων αυξήθηκε κατά 6 έως 18% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του
2016. Από τα στατιστικά στοιχεία του Κέντρου Πληροφοριών ΑPD, διαπιστώνεται ότι εντός του Μαΐου τ.ε η εν
πλω μετακίνηση έχει προτιμηθεί από 44.734 συνολικά επιβάτες, εμφανίζοντας αύξηση 7%, ενώ τα πλοία
μετέφεραν 5% περισσότερα επιβατικά αυτοκίνητα. Ο αριθμός των επιβατών αυξήθηκε, τόσο στην είσοδο, όσο
και στην έξοδο από το Δυρράχιο με μικρή διαφορά μεταξύ τους. Τα πλοία των δρομολογίων Δυρράχιο - Μπάρι,
Δυρράχιο - Ανκόνα και Δυρράχιο - Τεργέστη και επιστροφή κατά τον Μάιο του τ.ε έχουν κάνει 8 κρουαζιέρες
λιγότερο από ότι το Μάιο του περασμένου έτους. Κατά τη διάρκεια του Μαΐου τ.ε, μεταφέρθηκαν 6.181 φορτηγά
και 587 ρυμουλκούμενα, με συνολικό όγκο εμπορευμάτων 74.835 τόνων, όλα τα αριθμητικά στοιχεία
εμφανίζονται αυξημένα σε σχέση με πέρυσι.

1.5 Τομέας Τροφίμων και Γεωργίας
-Στροφή των επενδύσεων από την κατασκευή στον τομέα γεωργίας και κτηνοτροφίας.
Στη πόλη Fier, οι επιχειρηματίες και οι επιχειρήσεις εγκαταλείπουν τη βιομηχανία κατασκευής κατοικιών με
προσανατολισμό σε νέες επενδύσεις στη γεωργία και την κτηνοτροφία. Πηγές από το Περιφερειακό Συμβούλιο
Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας μεταποίησης αγροτικών προϊόντων στο Fier, ανακοινώνουν ότι το ενδιαφέρον
της αγοράς φαίνεται ότι στρέφεται πλέον προς τον τομέα των ακινήτων στη γεωργία. Η Περιφέρεια του Fier
είναι μια από τις περιοχές με τη μεγαλύτερη παραγωγή στη χώρα όσον αφορά στον αγροτικό τομέα. Η πόλη
βρίσκεται στα νότια της περιοχής Myseqese, που αποτελεί μια από της πιο εύφορες περιοχές της χώρας και
κοντά στην λοφώδη περιοχή Mallakastra, γνωστή και για τη κτηνοτροφία της. Στις περιοχές αυτές, υπάρχουν
πολλά γεωργικά και κτηνοτροφικά αγροκτήματα. Οι επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα ενισχύονται, επίσης, από
επιδοτούμενα καθεστώτα στήριξης, ενώ η δημιουργία σύγχρονων εμπορικών υποδομών ενθάρρυνε τις
αγροτικές επιχειρήσεις να αυξήσουν την παραγωγή λαχανικών και φρούτων εποχής που πωλούνται όχι μόνο
στις εγχώριες αγορές αλλά προορίζονται και για εξαγωγές.
-Οζώδης δερματοπάθειας και προβλήματα με τους εμβολιασμούς των ζωοειδών, λόγω κόστους.
Κρούσματα ζωώδους δερματοπάθειας (νόσος των βοοειδών), εντοπίστηκαν στο χωρίο Bickë στο Devoll της
Αλβανίας, κατά τη διάρκεια επιθεώρησης. Ο A/Yπουργός Γεωργίας κ. Panariti ζήτησε την άμεση εκταμίευση
χρημάτων από το α/Υπουργείο Οικονομικών για τον εμβολιασμό των ζώων, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος
εξάπλωσης της νόσου. Το φαινόμενο, μεταξύ άλλων, επηρεάζει άμεσα την ασφάλεια της κατανάλωσης
τροφίμων. Μολονότι, ο κ. Panariti έχει εγκρίνει τον εμβολιασμό του συνόλου των βοοειδών στην Αλβανία, το
θέμα έχει κωλύσει στην εκταμίευση των κονδυλίων από το α/Υπουργείο Οικονομικών προς το ταμείο εμβολίων.
Εν τέλει, στις 9 Ιουνίου τ.ε. εγκρίθηκε η εκταμίευση των χρημάτων από την Α/Υπουργό Οικονομικών κα. Helga
Vukaj.
-Αναπτυσσόμενη αγορά του καπνού στην Αλβανία.
Αυξανόμενο είναι το ενδιαφέρον των αλβανών γεωργών για την παραγωγή καπνού, η οποία τα τελευταία
χρόνια καταγράφει υψηλές αποδόσεις και υψηλά εισοδήματα. Οι ειδικοί λένε ότι τα έσοδα από την καλλιέργεια
καπνού είναι περίπου 3-4 φορές υψηλότερα από άλλες καλλιέργειες. Τα εδάφη και οι κλιματολογικές συνθήκες
στη χώρα είναι κατάλληλα, ιδιαίτερα στις περιοχές του Dumre (Μέση Αλβανία) και της Shkodra στο βόρειο
τμήμα της χώρας. Οι αλβανοί αγρότες έχουν παράδοση σε αυτού του είδους τις καλλιέργειες και μολονότι η
αγορά και οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της χώρας έχουν αλλάξει, σε σχέση με τον παρελθόν, η
καλλιέργεια καπνού στην Αλβανία δεν στερείται μεθοδολογίας και πρακτικών. Η καπνοκαλλιέργεια, σύμφωνα
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με τους ειδικούς, έχει ανάγκη από την ύπαρξη εταιρειών συλλογής και το άνοιγμα της αγοράς στις εξαγωγές,
παράγοντες οι οποίοι θα ενθαρρύνουν περαιτέρω τους παραγωγούς προϊόντων καπνού να αναπτύξουν
αποτελεσματικότερα τον εν λόγω κλάδο.
-INSTAT: το 2016 απέκτησαν ΑΦΜ 11.829 περισσότεροι αγρότες.
Στο τέλος του 2016, 31.372 αγρότες απέκτησαν ΑΦΜ, από 19.543 αγρότες που είχαν εγγραφεί στους
φορολογικούς καταλόγους στο τέλος του 2015. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από το
α/Ινστιτούτο Στατιστικής (INSTAT), στο πλαίσιο προσπάθειας περιορισμού της άτυπης οικονομίας στην
Αλβανία, οι γεωργοί, οι οποίοι πωλούν τα προϊόντα τους, πρέπει αποκτούν νομική προσωπικότητα και ως εκ
τούτου οφείλουν να εγγράφονται στις περιφερειακές εφορίες και να αποκτούν ΑΦΜ. Η γεωργία παραμένει ένας
από τους τομείς με δυνατότητες στην Αλβανία και αποτελεί κύρια πηγή απασχόλησης και εισοδήματος, ιδίως
στις αγροτικές περιοχές. Αντιπροσωπεύει, περίπου, το 20% του ΑΕΠ και περίπου το ήμισυ της συνολικής
απασχόλησης. Κύριοι στόχοι για τη γεωργία στην Αλβανία είναι η βελτίωση των συστημάτων άρδευσης,
αποχέτευσης και η επισιτιστική ασφάλειας. Αυτά αποτελούν και τις κύριες προτεραιότητες και προϋποθέσεις
που έχει θέσει και η ΕΕ. Η α/Κυβέρνηση έχει ως στόχο, επίσης, να μετατρέψει το εμπορικό σήμα «Made in
Albania» σε μια πιστοποιημένη και αξιόπιστη σήμανση στη διεθνή αγορά.
-Η FED Invest επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων και καταθέσεων.
Η FED Invest, κατά το α΄ τρίμηνο τ.ε., έχει επεκτείνει σημαντικά το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων και καταθέσεων
στον αγροτικό τομέα, όπου ο μεγαλύτερος δανεισμός βρίσκεται σε περιοχές με υψηλό γεωργικό δυναμικό. Για
παράδειγμα, στην περιοχή Berat, η FED Invest έχει περίπου 1.037 μέλη, εκ των οποίων οι 481 είναι
δανειολήπτες, ενώ με την ιδιότητα του μέλους επωφελούνται, επίσης, από πολλές άλλες χρηματοοικονομικές
υπηρεσίες που παρέχει η FED Invest για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης. Η FED Invest υπολογίζεται ότι
διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο δανείων που ξεπερνά την αξία των 138.326.477 εκατ. ΑΛΛ και ένα χαρτοφυλάκιο
καταθέσεων με σύνολο 79.151.309.78 εκατ. ΑΛΛ. Για τους ειδικούς της FED, η περιοχή του Berat είναι μία
από τις περιοχές με μεγάλους πόρους και υψηλές δυνατότητες γεωργικής παραγωγής και αγροβιομηχανίας. Ως
αποτέλεσμα, η οικονομική στήριξη σε αυτούς τους τομείς είναι υψηλότερη και αυξάνεται σταθερά. Η αγροτική
κοινότητα βρίσκει τη FED ως τον κατάλληλο εταίρο της οικονομικής στήριξης, όσον αφορά στη χορήγηση
δανείων σε γεωργικά μηχανήματα, στη δημιουργία εκτάσεων για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ή την
επέκταση των χώρων πρασίνου.

1.6 Τουριστικός τομέας
-Καλύτερη θέα και ασφαλέστερη πρόσβαση για τους τουρίστες στο φαράγγι Osumi.
Την 1η Ιουνίου 2017, το Αλβανικό Αμερικανικό Ίδρυμα Ανάπτυξης (AADF) και ο Trans Adriatic Pipeline (TAP)
εγκαινίασαν δύο πανοραμικές τουριστικές πλατφόρμες πάνω από το φαράγγι Osumi. Στην τελετή του
Corovoda συμμετείχαν ο Δήμαρχος του Skrapari, ο κ. Nesim Spahiu, ο συν-διευθύνων σύμβουλος της AADF, ο
κ. Martin Mata, ο τοπικός Διευθυντής του TAP Albania, ο κ. Shkëlqim Bozgo, καθώς και εκπρόσωποι διαφόρων
οργανισμών, επιχειρήσεων και τοπικών κοινοτήτων. Η επένδυση για τα δύο πανοραμικά μπαλκόνια ανέρχεται
σε περίπου €132.000, ποσό που μοιράζεται μεταξύ της AADF και του TAP. Οι δύο πανοραμικές δομές θα
επιτρέψουν στους τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή Skrapar να έχουν θέα στο φαράγγι πάνω από το
φαράγγι και κυρίως ασφαλή πρόσβαση. Αναμένεται ότι τις δύο πανοραμικές δομές - με την ονομασία
«Panoramic Loop Flag» και «Bride`s Hole» - θα επισκεφθούν πάνω από 15.000 τουρίστες σε ετήσια βάση. Οι
κατασκευαστικές εργασίες, στις οποίες απασχολούνται περίπου 100 άτομα, άρχισαν τον Οκτώβριο του 2016.
-Προώθηση του τουρισμού στο Fier με τη συνεργασία της ΕΕ, της ΕBRD και του GIZ
Εκπρόσωποι της εδώ Αντιπροσωπείας της ΕΕ, της ΕBRD και του GIZ πραγματοποίησαν συνάντηση με τον
Δήμαρχο της πόλης Fier, κ. Armando Subashi, για να συζητήσουν το σχέδιο δράσης για την προώθηση του
τουρισμού στο Fier. Η συνάντηση επικεντρώθηκε περισσότερο στον καθορισμό τουριστικών περιοχών
προτεραιότητας και στην οικοδόμηση μιας γέφυρας μεταξύ του αρχαιολογικού, του πολιτιστικού, του
θρησκευτικού και του παράκτιου τουρισμού, η οποία θα δώσει μεγάλη ώθηση όχι μόνο στον τουρισμό αλλά
και στην τοπική οικονομία. Ο Δήμαρχος κ. Subashi τόνισε την αναγκαιότητα σύνταξης ενός γενικού σχεδίου για
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την παράκτια ζώνη, το οποίο θα εξειδικεύσει λεπτομερώς τις ανάγκες, τις ευκαιρίες και τις προσδοκίες που θα
εξασφάλιζαν τη βιώσιμη ανάπτυξη του παράκτιου τουρισμού. Η συνάντηση αυτή ακολούθησε την πρόσφατη
επίσκεψη στο Fier της επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Αλβανία κα. Romana Vlahutin, η οποία
ανακοίνωσε ότι το Fier είναι μία από τις 4 επιλεγμένες πόλεις που θα χρηματοδοτηθούν από την ΕΕ για την
ανάπτυξη του τουρισμού.
-Άρση απαίτησης θεώρησης εισόδου για Ρώσους πολίτες, κατά την καλοκαιρινή τουριστική περίοδο.
Το α/Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να άρει τις θεωρήσεις για τους πολίτες της Ρωσίας για την περίοδο
από 31 Μαΐου έως 15 Νοεμβρίου 2017. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, οι υπήκοοι της Ρωσίας έχουν
δικαίωμα να εισέλθουν στη Δημοκρατία της Αλβανίας μόνο με το διαβατήριο, χωρίς θεώρηση εισόδου. Η
κατάργηση των θεωρήσεων γίνεται για την προσέλκυση ξένων τουριστών κατά την καλοκαιρινή τουριστική
περίοδο.
-Μείωση του ΦΠΑ στον Τουρισμό στο 6%
Με τον Νόμο Αριθ. 71/2017 μειώνεται ο ΦΠΑ για τον τουρισμό στο 6%. Ο νόμος δημοσιεύτηκε στις 22-05-2017
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (με αριθ. Δημοσίευσης Έτος: 2017 – Αριθμός: 113, σελίδα: 5974)
και τέθηκε σε ισχύ 15 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του. Στον ακόλουθο σύνδεσμο βρίσκετε η σχετική
δημοσίευση
στην
Επίσημη
Εφημερίδα
της
Κυβερνήσεως
(στην
αλβανική
γλώσσα):
http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2017/PDF-2017/113-2017.pdf . Ανεπίσημη μετάφραση του νόμου
στα ελληνικά θα βρείτε στο ακόλουθο σύνδεσμο (http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/59171). Ο εν λόγω νόμος ενσωματώνει εν μέρει την οδηγία του
Συμβουλίου 2006/112/ Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 28 Νοεμβρίου 2006, «Περί κοινού συστήματος για το
φόρο προστιθέμενης αξίας» όπως τροποποιήθηκε, Αριθμός CELEX 32006L0112, Fletorja Zyrtare e Bashkimit
Europian, Seria L, nr. 347, στις 11.12.2016, σελίδα 1-118.
-Εφαρμογή πολιτικών διευκόλυνσης στα σύνορα για την κίνηση των τουριστών στην Αλβανία.
Το Τμήμα Συνόρων και Μετανάστευσης της Αλβανίας και τα ταξιδιωτικά γραφεία που λειτουργούν στη χώρα
θα συνεργαστούν για να διευκολύνουν την κίνηση τουριστών στα σημεία διέλευσης των συνόρων. Σύμφωνα με
ανακοίνωση της Αλβανικής Ένωσης Τουρισμού, το Τμήμα Συνόρων και Μετανάστευσης απαίτησε από όλα τα
συνοριακά σημεία διέλευσης να συνεργαστούν με τις τουριστικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της τουριστικής
περιόδου. Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες αναμένεται να στείλουν στο Τμήμα Συνόρων και Μετανάστευσης τους
προκαταρκτικούς καταλόγους ταξιδιωτών και οχημάτων που θα διασχίσουν τα σημεία διέλευσης των συνόρων.
Κατά τη διάρκεια του 2016, η Αλβανία είχε € 4,7 εκατ. τουρίστες και επωφελήθηκε περισσότερο από 1,5 δισ.
ΑΛΛ από τον τουρισμό. Ο αριθμός αυτός είναι ο υψηλότερος όλων των εποχών και ανακοινώθηκε από την
Τράπεζα της Αλβανίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών, προκύπτει ότι σε σύγκριση με το
2015 τα έσοδα από τον τουρισμό αυξήθηκαν κατά 13% και συνεισέφεραν στην εθνική οικονομία €175 εκατ.
-Η ΕΕ υποστηρίζει την ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού.
Η επικεφαλής της εδώ Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αλβανία, η Πρέσβης κα Romana
Vlahutin πραγματοποίησε επίσκεψη στη Shkodra, στη Βόρεια Αλβανία, στις 05-06-2017, όπου συναντήθηκε με
τον Δήμαρχο της πόλης, κα. Ademi. Η κα. Vlahutin δήλωσε ότι η ΕΕ δεσμεύεται να στηρίξει Δήμους που
αναπτύσσουν τον τουρισμό και μεταξύ αυτών είναι και της Shkodra. Πρόσθεσε επίσης ότι επικεντρώνεται στην
ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού και αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην επίσκεψη της στο Theth, το οποίο σύμφωνα
με την κα. Vlahutin αξίζει τις χορηγίες και την προσοχή των επενδυτών ως σημαντικό μέρος για την ανάπτυξη
του ορεινού τουρισμού.

1.7 Τομέας Υγείας και Περιβάλλοντος
-Δημογραφικοί δείκτες – α’ τρίμηνο 2017
Ο αλβανικός πληθυσμός, κατά το α’ τρίμηνο 2017, παρουσιάζει μείωση κατά 33,6% σε σχέση με το α’ τρίμηνο
2016. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ο αριθμός των γεννήσεων υπερβαίνει κατά 852 τον αριθμό των
θανάτων. Η φυσική αύξηση του α’ τριμήνου 2017, στους 12 νομούς της Αλβανίας, σημείωσε τη μεγαλύτερη
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αξία στο νομό των Τιράνων, όπου ο αριθμός των γεννήσεων υπερβαίνει κατά 639 τον αριθμό των θανάτων.
Θετικό πρόσημο ως προς τον αριθμό του πληθυσμού καταγράφηκε στους νομούς Elbasan, Durrës, Lezhë και
Fier. Η χαμηλότερη αξία καταγράφεται στο νομό Κορυτσάς, όπου ο αριθμός των θανάτων πέρασε κατά 160 τον
αριθμό των γεννήσεων. Ο αριθμός των γεννήσεων είναι 6.880 το α’ τρίμηνο 2017, σημειώνοντας μείωση κατά
4,0% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2016. Ο χαμηλότερος αριθμός γεννήσεων σημειώνεται στο νομό
Αργυροκάστρου, με 138 γεννήσεις, μειωμένες κατά 10,4% σε σχέση με το α’ τρίμηνο 2016. Ο υψηλότερος
αριθμός γεννήσεων σημειώθηκε στο νομό των Τίρανων με 2.087 γεννήσεις, σημειώνοντας αύξηση κατά 1,5%,
σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο 2016. Στα Τίρανα και στην Αυλώνα είναι οι μόνες περιπτώσεις που σημειώνεται
αύξηση του αριθμού των γεννήσεων κατά το α’ τρίμηνο 2017, σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο 2016, ακόμη και αν
η αύξηση αυτή είναι πολύ χαμηλή. Ο νομός Berat σημειώνει τη μεγαλύτερη μείωση του αριθμού των γεννήσεων
κατά την περίοδο αυτή κατά 14,3%. Ως προς τον αριθμό των θανάτων, κατά το α’ τρίμηνο 2017 έφτασαν τους
6.031, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,6% σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο 2016. Ο μεγαλύτερος αριθμός θανάτων
καταγράφεται στον νομό των Τίρανα, (ενώ οι γεννήσεις έφτασαν τις 2.087), σημειώνοντας αύξηση κατά 6,3%
σε σχέση με το α’ τρίμηνο 2016. Ο αριθμός των θανάτων το α’ τρίμηνο 2017 αυξάνεται σχεδόν σε κάθε νομό σε
σύγκριση με το α’ τρίμηνο 2016. Ο νομός Dibër σημειώνει την υψηλότερη αύξηση κατά 7,8%. Ο νομός του
Elbasan σημειώνει τη μεγαλύτερη μείωση του αριθμού των θανάτων κατά 2,7%, ακολουθούμενη από το νομό
Shkodra με 0,9%, σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο 2016.

1.8 Άλλες ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος
-Αναστολή επ΄ αόριστον όλων των δημόσιων προμηθειών
Με πρόταση του Αλβανού Π/Θ, το Υπουργικό Συμβούλιο στις 05-07-2017 αποφάσισε την αναστολή, επ’
αόριστον, όλων των δημοσίων προμηθειών (απόφαση υπ. αριθμ.482/05-07-2017). Για την εφαρμογή της εν
λόγω απόφασης χρεώνονται όλοι οι κρατικοί φορείς, οι αρχές υπό την εποπτεία τους και η Υπηρεσία
Δημοσίων Προμηθειών. Εξαιρούνται της προσωρινής αναστολής οι υπογραφείσες συμβάσεις πριν από την
έναρξη ισχύος της εν λόγω απόφασης, καθώς επίσης και οι προμήθειες για τις αγορές μικρής αξίας. Επίσης, η
απόφαση προβλέπει ότι, με αιτιολογημένη αίτηση του επικεφαλή της αναθέτουσας αρχής, για ειδικές
περιπτώσεις και επείγουσες ανάγκες και μετά από έγκριση του Πρωθυπουργού, μπορεί να επιτραπεί η
συνέχιση της διαδικασίας προμηθειών.
-Προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων στην Αλβανία, με την τροποποίηση του νόμου «περί
βιομηχανικής ιδιοκτησίας»
Σε νέο νόμο που περιλαμβάνει ορισμένες προσθήκες και τροποποιήσεις του νόμου αριθ. 9947, 07.07.2008
«Περί Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας», όπως τροποποιήθηκε, προβλέπετε η ενίσχυση της νομικής βάσης για την
προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων στην Αλβανία, καθορίζοντας τα ακριβή διαδικαστικά κριτήρια για την
καταχώριση αυτών των προϊόντων. Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι στην Εθνική Στρατηγική για την
Πνευματική Ιδιοκτησία 2016-2020 προβλέπεται η ένταξη της Αλβανίας στη Συμφωνία της Λισαβόνας,
επιτρέποντας τη διεθνή καταχώριση των γεωγραφικών ενδείξεων. Η Συμφωνία αυτή διευκολύνει την εγγραφή
τυπικών Αλβανικών προϊόντων σε ξένες χώρες και την εισαγωγή αλλοδαπών προϊόντων στην αλβανική αγορά
με εγγύηση για τον τύπο και την ποιότητά τους.
-Ο νέος τελωνειακός κώδικας τέθηκε σε ισχύ.
Στις 01-06-2017 τέθηκε σε ισχύ ο νέος τελωνειακός κώδικας που έχει εγκριθεί από τη Βουλή της Αλβανίας από
το 2014. Ο τελωνειακός κώδικας της Δημοκρατίας της Αλβανίας θεσπίζει κανόνες και γενικές διαδικασίες που
εφαρμόζονται για τα εμπορεύματα εισαγωγής και εξαγωγής από το τελωνειακό έδαφος της Δημοκρατίας της
Αλβανίας, καθώς και το καθεστώς για τις αρμοδιότητες της οργάνωσης του προσωπικού της τελωνειακής
διοίκησης. Ο Κώδικας εφαρμόζεται ομοιόμορφα σε όλο το τελωνειακό έδαφος της Δημοκρατίας της Αλβανίας,
χωρίς να παραβιάζονται οι διεθνείς συμφωνίες και συμβάσεις καθώς και η ισχύουσα αλβανική νομοθεσία.
Στην πραγματικότητα, ο τελωνειακός κώδικας έχει τεθεί σε ισχύ σταδιακά από το 2015. Ωστόσο, από τις 01-062017 θα εφαρμοστεί πλήρως με όλες τις νέες διατάξεις του. Ο Κώδικας αποσκοπεί στην απλούστευση των
διαδικασιών, ασκώντας τον έλεγχο ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου, καθώς και στην ενίσχυση των μέτρων
που οδηγούν σε καθεστώς ηλεκτρονικού τελωνείου χωρίς χαρτιά. Η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων, σε όλες τις
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προσεγγίσεις του τελωνειακού κώδικα, καθοδηγείται από το «acquis communautaire», τη συσσωρευμένη
νομοθεσία, τις νομικές πράξεις και τις δικαστικές αποφάσεις που αποτελούν το σώμα του δικαίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
-Εγγραφή των Οικονομικών Επιχειρήσεων – ετήσια στοιχεία 2016.
Το Μητρώο των Εταιρειών στο τέλος του 2016 αριθμεί 160.679 ενεργές επιχειρήσεις, σημειώνοντας μια αύξηση
5,5% σε σύγκριση με το 2015. Μέχρι το τέλος του 2016, ο αριθμός των γεωργών που είναι εγγεγραμμένοι στα
γραφεία της εφορίας είναι 31.372. Η οικονομία της Αλβανίας είναι συγκεντρωμένη κυρίως στην εμπορική
δραστηριότητα, ένα φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί στις εγγεγραμμένες επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του
2016. Οι νέες εγγραφές μετρούν 21,6% των εμπορικών επιχειρήσεων το 2016. Οι μεγάλες επιχειρήσεις με 50 ή
περισσότερους υπαλλήλους, αντιπροσώπευαν μόνο το 1,1% του συνόλου των ενεργών επιχειρήσεων και η
συμβολή τους στην απασχόληση εκτιμάται σε 48,3% το 2016 από 46,2% το 2015. Οι ξένες εταιρείες
καταλαμβάνουν το 3,5% των ενεργών επιχειρήσεων, όπου το 47,2% από αυτές είναι από την Ιταλία και 9,2%
από την Ελλάδα. Οι γυναίκες διευθύνουν/ έχουν στην ιδιοκτησία τους 26,8% των ενεργών επιχειρήσεων από
31,3% στο τέλος του 2015. Η οικονομική δραστηριότητα «Εμπόριο» αντιπροσωπεύει το 21,6% των
εγγεγραμμένων επιχειρήσεων το 2016. Περίπου το 90% των ενεργών επιχειρήσεων είναι μικρές επιχειρήσεις
με 1-4 εργαζόμενους. Το μεγαλύτερο μέρος τους, 61,8% είναι επιχειρήσεις με ένα εργαζόμενο. Στις περιφέρειες
των Τίρανων, Φιερ και Κορυτσά έχουν επικεντρωθεί περίπου το 54,7% των ενεργών εταιρειών. Ο μεγαλύτερος
αριθμός των επιχειρήσεων καταγράφονται στην περιοχή των Τιράνων με 53.405 εταιρείες, ενώ ο μικρότερος
αριθμός σε Κούκες με 1780 επιχειρήσεις.
Ξένες και κοινές επιχειρήσεις.
Οι επιχειρήσεις με ξένους ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες καταλαμβάνουν το 3,5% των ενεργών επιχειρήσεων, σε
σύγκριση με το 3,9% των ενεργών επιχειρήσεων κατά το 2015 και απασχολούν το 12,8% του συνόλου των
εργαζομένων. Οι επιχειρήσεις από χώρες της ΕΕ αντιπροσωπεύουν το 68,8% των ξένων και κοινών
επιχειρήσεων, των οποίων οι ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες ιταλικής και ελληνικής καταγωγής αντιπροσωπεύουν
το 56,4% του συνόλου των ξένων και κοινών επιχειρήσεων. Οικονομικές δραστηριότητες όπως τηλεφωνικά
κέντρα, παραγωγή υποδημάτων και τραπεζικές δραστηριότητες, είναι δραστηριότητες οι οποίες κυρίως οι
ιδιοκτήτες / συν-ιδιοκτήτες είναι αλλοδαποί. Οι ξένες και κοινές κοινοπραξίες έχουν συγκεντρωθεί κυρίως στις
περιοχές των Τίρανων και Δυρράχιο με 80,9%.
Τοπικές μονάδες
Στο τέλος του 2016 καταγράφηκαν 173.361 τοπικές μονάδες εκ των οποίων 159.023 από αυτές ασκούν
οικονομική δραστηριότητα σε μία περιοχή. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από μία
τοποθεσίες είναι 1.656 και αντιπροσωπεύουν μόνο το 1% των ενεργών επιχειρήσεων και ο αριθμός των
εργαζομένων σε αυτές είναι 28,9% του συνολικού αριθμού των εργαζομένων.
Οικονομική ανάπτυξη συμφώνα με τις στατιστικές περιφέρειες, NUTS.
Όσον αφορά την περιφερειακή κατανομή, πιο ανεπτυγμένη περιοχή είναι το κέντρο όπου συμπεριλαμβάνονται
τα Τίρανα και Ελμπασάν. Εδώ είναι συγκεντρωμένες το 41,5% των ενεργών επιχειρήσεων. Το ίδιο ισχ΄υει και
για τις επιχειρήσεις που εγγράφτηκαν το 2017, με ποσοστό 40,5%. Οι εργαζόμενοι σε αυτή την περιοχή
καταλαμβάνουν το 55% του συνόλου των εργαζομένων. Η εμπορική οικονομική δραστηριότητα υπερισχύει αντί
των άλλων δραστηριοτήτων, με 42%.
-Οι γυναίκες διαχειρίζονται 26,8% των ενεργών επιχειρήσεων.
Οι γυναίκες διαχειρίζονται / κατέχουν το 26,8% του συνόλου των ενεργών επιχειρήσεων σε σύγκριση με 31,3%
κατά το 2015. Σύμφωνα με την έκθεση που δημοσίευσε το Ινστιτούτο Στατιστικής (INSTAT) για το Μητρώο
Επιχειρήσεων το 2016, η εμπορική δραστηριότητα σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στη
λήψη αποφάσεων, με ποσοστό 43,5%. Η περιοχή των Τίρανων έχει επίσης τη μεγαλύτερη συγκέντρωση
επιχειρήσεων που διευθύνονται από γυναίκες, με ποσοστό 40,7%. Οι επιχειρήσεις που διευθύνονται από
γυναίκες είναι κυρίως επιχειρήσεις με 1 έως 4 εργαζόμενους, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 92,7% του
συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων που διευθύνονται από γυναίκες. Ωστόσο, οι γυναίκες διαχειρίζονται το
19,2% των επιχειρήσεων με 50 ή περισσότερους υπαλλήλους από το 20,4% που διαχειρίζονταν αυτήν την
ομάδα κατά το 2015.
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-Το 12% των εργαζομένων απασχολούνται σε ξένες επιχειρήσεις και σε joint ventures.
Οι επιχειρήσεις με ξένους ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες καταλαμβάνουν το 3,5% των ενεργών επιχειρήσεων,
έναντι 3,9% των ενεργών επιχειρήσεων το 2015 και απασχολούν το 12,8% του συνόλου των εργαζομένων. Οι
οντότητες από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιπροσωπεύουν το 68,8% των ξένων κοινοπραξιών, εκ
των οποίων οι ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες ιταλικής και ελληνικής καταγωγής αντιπροσωπεύουν το 56,4% των
συνολικών ξένων επιχειρήσεων. Οι οικονομικές δραστηριότητες όπως Call Center, παραγωγή υποδημάτων και
οι τραπεζικές δραστηριότητες είναι δραστηριότητες στις οποίες οι ιδιοκτήτες / συνιδιοκτήτες είναι κατά κύριο
λόγο ξένοι. Οι ξένες επιχειρήσεις και οι κοινοπραξίες επικεντρώνονται κυρίως στην περιοχή των Τίρανων και
του Δυρραχίου και ανέρχονται στο 80,9% του συνόλου.

2. Αλβανική οικονομία
-28.635 εκατ. ΑΛΛ εκτιμώνται τα έσοδα της α/Κυβέρνησης, κατά το α’ τετράμηνο.
Σύμφωνα με προκαταρκτικούς δημοσιονομικούς δείκτες που δημοσιεύθηκαν από το α/Υπουργείο Οικονομικών,
τα εκτιμώμενα έσοδα από ειδικούς λογαριασμούς ανήλθαν σε 28.635 εκατ. ΑΛΛ, κατά τους πρώτους τέσσερις
μήνες του 2017, αποτελώντας το 34% του συνολικού ποσού που προβλέπεται να εισπραχθεί, ενώ αναμένεται
να εισπραχθούν, συνολικά, 83.400 εκατ. ΑΛΛ, κατά τη διάρκεια του έτους. Τα ως άνω περιλαμβάνουν τα
έσοδα από την κοινωνική και υγειονομική ασφάλεια, καθώς και τα έσοδα από αποζημιώσεις ιδιοκτησίας, τα
οποία παρουσιάζουν σταθερή αύξηση. Τα έσοδα από την κοινωνική ασφάλιση ανήλθαν σε 24.221 εκατ. ΑΛΛ,
από την ασφάλιση υγείας ανερχόταν σε 3.922 εκατ. ΑΛΛ, ενώ τα έσοδα από το λογαριασμό του ταμείου
αποζημιώσεων ιδιοκτησίας ανήλθαν σε 492 εκατ. ΑΛΛ.
-Δείκτης Τιμών Εισαγωγών – α’ τρίμηνο, 2017.
Ο Δείκτης Τιμών Εισαγωγών αυξήθηκε κατά 0,2% σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο 2016 και μειώθηκε κατά 0,3%
σε σύγκριση με το δ’ τρίμηνο 2016. Η ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά το α’ τρίμηνο 2017
ήταν 0,2%. Σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2016 ο Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στις δραστηριότητες «Ορυχεία
και Λατομεία» σημείωσε μείωση κατά 6,8%, ενώ στις «Βιομηχανικές δραστηριότητες» παρουσίασε αύξηση
κατά 0,4%. Το α’ τρίμηνο 2017 η τριμηνιαία μεταβολή του δείκτη ήταν -0,3%. Οι τιμές εισαγωγής στην ενότητα
«Ορυχεία και λατομεία» δεν σημείωσαν σημαντική μεταβολή, ενώ στις «Κατασκευές» σημείωσε μείωση κατά
0,2% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Μείωση των τιμών των προϊόντων παρατηρείται στην
δραστηριότητα των ομάδων «Κατασκευή οπτικών, ηλεκτρονικών και ηλεκτρονικών υπολογιστών» κατά 4,2%
και στην «Κατασκευή ξύλου και προϊόντων ξυλείας κλπ.» κατά 3,1%.
-Δείκτης Τιμών Παραγωγής - α΄ τρίμηνο 2017
Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγής έφθασε στο 102,3, το α΄τριμ. 2017, σε σύγκριση με το 2010, (έτος βάσης). Ο
Δείκτης Τιμών Παραγωγής αυξήθηκε αντίστοιχα κατά 5,1% σε σύγκριση με το α΄τρίμ. 2016 και 1,8% σε
σύγκριση με το δ΄ τρίμ. 2016. Η ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Παράγωγης κατά το α΄ τρίμηνο 2017 ήταν
5,1%. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στις τιμές παραγωγής του κλάδου «Εξορυκτικές Βιομηχανίες» με
24,3%. Εντός αυτής της βιομηχανίας παρατηρείται η αύξηση των τιμών παραγωγής των προϊόντων στην
εξόρυξη ακατέργαστου πετρελαίου και φυσικού αερίου κατά 37,3%. Κατά την ίδια περίοδο, οι τιμές παραγωγής
στις δραστηριότητες της μεταποιητικής βιομηχανίας αυξήθηκαν κατά 2,6%. Εντός αυτής της βιομηχανίας
σημειώνετε αύξηση των τιμών παραγωγής των προϊόντων στη δραστηριότητα της μεταλλουργίας κατά 13,6%,
στα προϊόντα καπνού κατά 6,3% και στη παραγωγή χημικών προϊόντων κατά 3,8%. Σε σύγκριση με το α΄ τρίμ.
2016, οι τιμές παραγωγής των εγχώριων προϊόντων αυξήθηκαν κατά 2,8%. Οι τιμές παραγωγής των προϊόντων
για εξαγωγή αυξήθηκαν κατά 10,6%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Κατά το
α΄ τρίμ. 2017, η τριμηνιαία μεταβολή του δείκτη ήταν 1,8%. Οι τιμές παραγωγής στο κλάδο «Εξορυκτικές
Βιομηχανίες» αυξήθηκαν κατά 10,3%, σε σύγκριση με το δ΄ τρίμ. 2016. Η υψηλότερη αύξηση σημειώθηκε στις
τιμές παραγωγής στη δραστηριότητα «εξόρυξη ακατέργαστου πετρελαίου και φυσικού αερίου» κατά 15,3%.Οι
τιμές παραγωγής στο τομέα «βιομηχανίας μεταποίησης» αυξήθηκαν κατά 1,3% σε σύγκριση με το
προηγούμενο τρίμηνο. Εντός αυτού του κλάδου παρατηρείται αύξηση των τιμών παραγωγής των προϊόντων
στις δραστηριότητες: μεταλλουργία κατά 3,5%, συσκευασία των ειδών ένδυσης κατά 0,6%, παραγωγή των
προϊόντων διατροφής κατά 0,3%. Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγής για τα εγχώρια προϊόντα έφθασε 101,7 σχέση
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με το 2010, σημειώνοντας αύξηση 2,3% σε σύγκριση με το δ΄ τρίμ. 2016. Αξίζει να σημειωθεί η αύξηση των
τιμών παραγωγής των προϊόντων στα κλάδους «Εξορυκτικές βιομηχανίες» κατά 4,7% και «Βιομηχανία
Επεξεργασίας» κατά 0,8%. Ο Δείκτης Τιμών Εξαγωγών κατά το α τριμ. 2017 έφθασε 106,1, σημειώνοντας
αύξηση 3,2% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Οι τιμές παραγωγής των προϊόντων στις κατηγορίες:
«εξορυκτικές βιομηχανίες» αυξήθηκαν κατά 12,3% και στη «Βιομηχανία μεταποίησης» έχουν αυξηθεί κατά
1,9%. Οι τιμές παραγωγής στις δραστηριότητες συλλογής, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων μειώθηκε
κατά 0,3%.
-ΤτΑ: Αύξηση κατά 8% των ξένων επενδύσεων στην Αλβανία – α’ τρίμ. 2017.
Κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 2017, οι ξένες επενδύσεις στην Αλβανία σημείωσαν αύξηση 8%, σε
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Αυτό επιβεβαιώνεται από την Τράπεζα της
Αλβανίας, σύμφωνα με την οποία, για τους τρεις πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους, οι επενδύσεις ανήλθαν
σε €168 εκατ. Εν τω μεταξύ, πριν από ένα χρόνο οι επενδύσεις είχαν ανέλθει σε € 983 εκατ. Σύμφωνα με τις
στατιστικές που δημοσίευσε η Τράπεζα της Αλβανίας, σε σύγκριση με το 2015, οι άμεσες ξένες επενδύσεις
αυξήθηκαν κατά 10%. Οι ειδικοί λένε ότι η εν λόγω αύξηση οφείλεται, εν μέρει, στην έναρξη των εργασιών για
την κατασκευή του TAP.
-Ο Moody's αναθεώρησε επί τω βέλτιστω τις προβλέψεις του για την οικονομία της Αλβανίας.
Ο γνωστός οικος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Moody's, σε έκθεση που δημοσίευσε πρόσφατα,
προβλέπει μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη για την Αλβανία, το 2017. Ο οργανισμός φαίνεται πιο αισιόδοξος
όσον αφορά στην πρόοδο της αλβανικής οικονομίας, όχι μόνο κατά τη διάρκεια αυτού του έτους, αλλά και κατά
το επόμενο έτος. Σε σύγκριση με την έκθεση, πριν από δύο μήνες στις αρχές Απριλίου τ.ε.. Για το τρέχον έτος, η
οικονομική ανάπτυξη προβλέπεται να είναι 3,6%, ενώ στην προηγούμενη έκθεση η πρόβλεψη ήταν 3,5%.
Όσον αφορά στον επόμενο χρόνο, ο Moody's προβλέπει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα φτάσει το 3,8%, ενώ πριν
από δύο μήνες προέβλεπε ρυθμό ανάπτυξης 3,6%. Οι εν λόγω προβλέψεις προσεγγίζουν πλέον αυτές του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της αλβανικής Κυβέρνησης, ενώ τους τελευταίους μήνες πολλοί Διεθνείς
Οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναθεώρησαν τις προβλέψεις τους για την
οικονομική ανάπτυξη της χώρας επί τω βέλτιστω. Από την άλλη, η τελευταία έκθεση του Moody`s αναφέρει ότι
αυτοί οι ρυθμοί ανάπτυξης θα αντικατοπτριστούν στην πραγματική οικονομία. Ο οργανισμός σημειώνει ότι το
Κατά Κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν φέτος θα ανέλθει στα $-ΗΠΑ 4.196, παρουσιάζοντας μια μικρή
αύξηση σε σχέση με πέρυσι. Το προσεχές έτος, στο μεταξύ, αναμένεται να ανέλθει κατά $-ΗΠΑ 200 ανά
κάτοικο ήτοι στα $-ΗΠΑ 4.403. Οι προβλέψεις του οργανισμού για τον πληθωρισμό και το δημόσιο χρέος, εν
τω μεταξύ, παραμένουν αμετάβλητες σε σύγκριση με την έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο τ.ε.. Ακόμη και
η πιστοληπτική διαβάθμιση παραμένει αμετάβλητη στο Β1, τόσο σε ξένο νόμισμα όσο και σε τοπικό νόμισμα.
-Δείκτης Τιμών Εισαγωγών - α΄ τρίμηνο του 2017.
Ο Δείκτης Τιμών Εισαγωγών αυξήθηκε κατά 0,2%, σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2016 και μειώθηκε κατά
0,3% σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο 2016. Η ετήσια μεταβολή του δείκτη τιμών εισαγωγών κατά το α΄ τρίμηνο
του 2017 ήταν 0,2%. Σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2016, ο δείκτης τιμών εισαγωγών στις δραστηριότητες
της «εξορυκτικής βιομηχανίας» μειώθηκε κατά 6,8%, ενώ στις δραστηριότητες της «βιομηχανίας μεταποίησης»,
αυξήθηκε κατά 0,4%. Κατά το α΄ τρίμηνο του 2017 η τριμηνιαία μεταβολή του δείκτη ήταν -0,3%. Οι τιμές
εισαγωγής στο κλάδο «εξορυκτική βιομηχανία» δεν παρουσίασαν σημαντικές αλλαγές, ενώ οι τιμές εισαγωγής
στο τμήμα της «βιομηχανίας μεταποίησης» μειώθηκε κατά 0,2% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Σε
αυτό το κλάδο αξίζει να σημειωθεί η μείωση των τιμών εισαγωγών των προϊόντων στη δραστηριότητα
«παραγωγή οπτικών προϊόντων, ηλεκτρονικών ειδών, υπολογιστών» με 4,2% και η «παραγωγή ξύλου και
ξύλινων προϊόντων» κατά 3,1%.

3. Ευρωπαϊκή προοπτική
-ΕΕ και ΔΝΤ, συνδυασμένη στήριξη για οικονομική ανάπτυξη της Αλβανίας.
Η Γενική Δ/ντρια της φορολογικής υπηρεσίας της Αλβανίας, κα. Vasilika Vjero, και ο Αναπληρωτής Α/Υπουργός
Οικονομικών κ. Erjon Luçi, συμμετείχαν στη 2η Ετήσια Συνάντηση Συντονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
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του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που πραγματοποιήθηκε στη Λιουμπλιάνα. Η συνάντηση επικεντρώθηκε
στο πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων «Ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης και της δημόσιας
δημοσιονομικής διαχείρισης» που χρηματοδοτείται από την ΕΕ και το οποίο υλοποιείται από το ΔΝΤ στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη (2015-18). Σύμφωνα με επίσημες πηγές, η διευθύντρια κα. Vjero τόνισε στη
συνάντηση ότι η τεχνική βοήθεια του ΔΝΤ συνέβαλε στη δημιουργία καλύτερων στρατηγικών στη φορολογική
διοίκηση για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους πολίτες. Επίσης εξέφρασε μια θετική εκτίμηση της
συνδυασμένης υποστήριξης της ΕΕ και του ΔΝΤ για την οικονομική ανάπτυξη που τόνωσε τις προσπάθειες για
την εκπλήρωση των κριτηρίων που οδηγούν στην ένταξη στην ΕΕ. Ο κ. Bernard Brunet, Επικεφαλής της
Μονάδας "Θεματική Υποστήριξη, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση" στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενικός
Διευθυντής Διαπραγματεύσεων Γειτονίας και Διεύρυνσης) τόνισε ότι οι εταίροι των Δυτικών Βαλκανίων
σημείωσαν σημαντική πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις κατά το περασμένο έτος, σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ
για την προώθηση Βελτιωμένης Οικονομικής Διακυβέρνησης στην περιοχή. Οι συμμετέχοντες συναντήθηκαν
με υπουργούς και αξιωματούχους από την Αλβανία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, το Κοσσυφοπέδιο, την ΠΓΔΜ,
το Μαυροβούνιο και τη Σερβία και συζήτησαν για την πρόοδο που σημειώθηκε, το προτεινόμενο πρόγραμμα
εργασίας για το τρέχον έτος και τις μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες. Η στήριξη των μακροοικονομικών και
θεσμικών πολιτικών των δημόσιων οικονομικών στις χώρες μέλη και τις χώρες εταίρους αποτελεί κοινό στόχο
του ΔΝΤ και της ΕΕ. Η σύμπραξή τους έχει ενταθεί τα τελευταία πέντε χρόνια και περιλαμβάνει τακτικές
διαβουλεύσεις σε προσωπικό και διοικητικό επίπεδο. Οι προσπάθειες του ΔΝΤ για τη δημιουργία ικανοτήτων
αποτελούν μέρος της βασικής εντολής του και βοηθούν τις Κυβερνήσεις να αναβαθμίσουν τις πολιτικές και
τους οικονομικούς τους θεσμούς τους.
-Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Η Αλβανική οικονομία θα αυξηθεί κατά 3,8% το 2017.
Σύμφωνα με την εαρινή οικονομική έκθεση της Ε.Επιτροπής για την Αλβανία, βελτιωμένη εμφανίζεται η
εκτίμηση για τον ρυθμό ανάπτυξης της χώρας, το 2017, που υπολογίζεται στο 3,8%, έναντι του 3,7% σε
προηγούμενη έκθεση. Εν τω μεταξύ, το δημόσιο χρέος προβλέπεται να μειωθεί φέτος στο 68,9% του ΑΕΠ, στο
66,3% το επόμενο έτος και στο 62,8% το 2019. Για το επόμενο έτος, ο εν λόγω φορέας υποστηρίζει ότι η
οικονομική ανάπτυξη θα είναι 4,1%, έχοντας έτσι μια θετική αξιολόγηση σχετικά με την πρόοδο των
μακροοικονομικών μεταρρυθμίσεων. Οι ως άνω εκτιμήσεις έχουν δημοσιευθεί στην έκθεση για τις 5 υποψήφιες
χώρες και τις υπο-ένταξη χώρες. Επισημαίνεται ότι, η Αλβανία παρουσιάζει την ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη
στην περιοχή, μετά το Κοσσυφοπέδιο.
-Το πρόγραμμα ReLOaD ανοίγει προσκλήσεις υποβολής προτάσεων προς οργανώσεις της Κοινωνίας
των Πολιτών.
Το Περιφερειακό Πρόγραμμα για την Τοπική Αυτοδιοίκησης στα Δυτικά Βαλκάνια (ReLOaD) που
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων
Εθνών (UNDP), προκηρύσσει προσκλήσεις υποβολής προτάσεων προς οργανώσεις της Κοινωνίας των
Πολιτών, ακαδημαϊκά ιδρύματα και ομάδες συμφερόντων για να συμμετάσχουν στην Συμβουλευτική Ομάδα
του Προγράμματος στην Αλβανία. Το πρόγραμμα ReLOaD στοχεύει στην ενδυνάμωση της εταιρικής σχέσης
μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών στα Δυτικά Βαλκάνια, δημιουργώντας ένα
επιτυχημένο μοντέλο για τη χρηματοδότηση των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών από τον
προϋπολογισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης (LG). Αυτή η προσέγγιση χρηματοδότησης έχει ως αποτέλεσμα τη
μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων και τη βελτίωση των τοπικών υπηρεσιών. Αυτή η
περιφερειακή πρωτοβουλία θα υλοποιηθεί στην Αλβανία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, την πΓΔΜ, το
Μαυροβούνιο, το Κοσσυφοπέδιο και τη Σερβία. Το έργο ReLOaD προβλέπεται να συνεργαστεί με 50 τοπικές
κυβερνήσεις κατά τη διάρκεια των 36 μηνών εφαρμογής του, συμπεριλαμβανομένων 10 Δήμων στην Αλβανία
μαζί με διάφορες οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών. Η διάρθρωση του έργου προβλέπει την ίδρυση της
Συμβουλευτικής Ομάδας για την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου και την άσκηση μεγαλύτερης
επιρροής στην κοινωνία των πολιτών και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η ομάδα συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι
επίσης καθιερωμένη για να αποτρέψει τις διαρροές πληροφοριών που σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου
και τις επιπτώσεις του στην κοινωνία των πολιτών και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι εκπρόσωποι της
Συμβουλευτικής Ομάδας θα παρευρεθούν επίσης στο έργο του Διοικητικού Συμβουλίου.
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-ΤτΑ: Ταμείο Παρεμβάσεων Έκτακτης Ανάγκης, πρότυπα συμφώνα με την ΕΕ.
Το Ταμείο Παρέμβασης Έκτακτης Ανάγκης έχει επινοηθεί ως ένας σημαντικός και απαραίτητος μηχανισμός για
την επίτευξη των στόχων παρέμβασης μιας τράπεζας που αντιμετωπίζει προβλήματα. Σύμφωνα με τους
εμπειρογνώμονες της Τράπεζας της Αλβανίας, η δημιουργία του αποτελεί απάντηση στην έγκαιρη
αντιμετώπιση των ελλείψεων και της ασάφειας του πραγματικού καθεστώτος που σχετίζεται με τους
οικονομικούς πόρους που είναι αναγκαίοι για την αντιμετώπιση πιθανών κρίσεων που μπορεί να
αντιμετωπίσει το τραπεζικό σύστημα, καθώς και την ελαχιστοποίηση του κόστους διαχείρισης του δημόσιου
ταμείου. Με βάση τους εμπειρογνώμονες, η έγκριση της οδηγίας 2017/59 / ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
για τη δημιουργία του Ταμείου προέκυψε εξ’ αιτίας της αντίδρασης των ευρωπαϊκών αρχών για την ενίσχυση
των χρηματοοικονομικών και οικονομικών κανονισμών που επιτρέπουν τη διαχείριση των χρηματοπιστωτικών
κρίσεων. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, επίσης και η Αλβανία αξιολόγησε ότι έπρεπε να αναλάβει τα
απαραίτητα μέτρα για τη βελτίωση του πραγματικού καθεστώτος έναντι των τραπεζών σε περίπτωση σοβαρής
κρίσης. Η κύρια χρηματοοικονομική πηγή του Ταμείου είναι οι ετήσιες συνεισφορές των τραπεζών. Το ανώτατο
όριο του Ταμείου ορίζεται στο 0,5% του συνόλου των υποχρεώσεων που υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ
ενεργητικού και κεφαλαίου όλων των πιστοποιημένων τραπεζών στην Αλβανία. Σύμφωνα με την ΤτΑ το ταμείο
αποτελεί βασικό μέρος του μοναδικού μηχανισμού παρέμβασης έκτακτης ανάγκης εντός των τραπεζών, ο
οποίος στοχεύει στην εναρμόνιση των διαδικασιών των επεμβάσεων έκτακτης ανάγκης στα δανειοδοτικά
ιδρύματα που λειτουργούν στα κράτη μέλη της ΕΕ.

4. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
-Η Αλβανία ανανεώνει το καθεστώς ταξιδιών χωρίς θεώρηση για τους Σαουδάραβες.
Η Αλβανία έχει ανανεώσει ένα πρόγραμμα ταξιδιών χωρίς θεώρηση για τους υπηκόους των τριών χωρών του
Κόλπου, προκειμένου να αυξήσει τον αριθμό των τουριστών από την εν λόγω περιοχή. Οι πολίτες της
Σαουδικής Αραβίας, του Ομάν και του Κατάρ μπορούν να εισέλθουν στην Αλβανία χωρίς βίζα, δήλωσε στις 0405-2017, ο Αλβανός πρεσβευτής κ. Sami Shiba στο Ριάντ. Η πρωτοβουλία ακολουθεί παρόμοια προγράμματα
όπως τα προηγούμενα χρόνια, σύμφωνα με τα οποία οι Σαουδάραβες και οι πολίτες ορισμένων άλλων χωρών
του Κόλπου είχαν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν στη χώρα χωρίς θεώρηση, κατά τη θερινή περίοδο. Ο κ. Shiba
ανέφερε ότι το καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης θα ενισχύσει τον τουρισμό και την
επιχειρηματική κίνηση στην Αλβανία. Το καθεστώς θα επιτρέψει στους υπηκόους των τριών χωρών του
Κόλπου να εισέλθουν στην Αλβανία χωρίς θεώρηση από τις 31 Μαΐου έως τις 15 Νοεμβρίου 2017. Ο κ. Shiba
ανέφερε ότι υπήρξε ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός τουριστών του Κόλπου που επέλεξαν να ταξιδέψουν
στην Αλβανία. Επισημαίνει ότι περίπου 4,7 εκατ. τουρίστες επισκέφθηκαν την αλβανική πρωτεύουσα και
άλλους αλβανικούς προορισμούς, το 2016. Οι υπήκοοι του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων των
Σαουδαραβών, αντιπροσωπεύουν περίπου το 25% του παραπάνω αριθμού, σύμφωνα με τον διπλωματικό
εκπρόσωπο. Σε διμερές επίπεδο, το Ριάντ και τα Τίρανα ανέφεραν προοδευτικά αυξανόμενες σχέσεις στην
πολιτική, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον τουρισμό. Από την ίδρυση διπλωματικών δεσμών στις 2
Δεκεμβρίου 1992, οι δύο χώρες συνεργάζονται στενά για την ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου, την εμβάθυνση
της οικονομικής συνεργασίας, την αύξηση του εμπορίου και την ολοκλήρωση των νομικών πλαισίων
συνεργασίας. Αναφερόμενος στα τουριστικά αξιοθέατα και τις εγκαταστάσεις που προσφέρονται για τουρίστες
και επαγγελματίες ταξιδιώτες, ο κ. Shiba επεσήμανε ότι η πλειοψηφία του πληθυσμού της Αλβανίας είναι
μουσουλμανική και τα halal τρόφιμα είναι ευρέως διαθέσιμα. Η χώρα διαθέτει, επίσης, περίπου 810 τζαμιά και
τα Τίρανα έχουν αρκετά σημαντικά οθωμανικά και ρωμαϊκά μνημεία, σύμφωνα με τον κ. Shiba
-Οι μισές επιχειρήσεις στην Αλβανία με ξένο κεφάλαιο είναι ιταλικές, ελληνικές.
Σύμφωνα με το Α/Ινστιτούτο Στατιστικής (INSTAT), οι μισές επιχειρήσεις με ξένο κεφάλαιο, οι οποίες ασκούν τη
δραστηριότητά τους στην Αλβανία, είναι ιταλικές και ελληνικές εταιρείες. Σύμφωνα με επίσημα στατιστικά
στοιχεία οι ξένες εταιρείες και οι εταιρείες με κοινό κεφάλαιο (joint ventures) καταλαμβάνουν το 3,5% των
ενεργών εταιρειών στην Αλβανία και το 47,2% αυτών είναι ιταλικές και ελληνικές εταιρείες. Εν τω μεταξύ, οι
εταιρείες από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσώπευαν το 68,8% ξένων εταιρειών ή
κοινοπραξιών και από αυτές το 56,4% είναι είτε ιταλικές είτε ελληνικές εταιρείες. Οι εταιρείες αυτές
δραστηριοποιούνται κυρίως σε οικονομικές δραστηριότητες όπως: τηλεφωνικά κέντρα, εργοστάσια
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υποδημάτων και τραπεζικές δραστηριότητες και είναι εκείνες που έχουν κυρίως ξένους ιδιοκτήτες ή
συνιδιοκτήτες. Τόσο η Ιταλία, όσο και η Ελλάδα είναι οι πρώτοι και ισχυρότεροι εμπορικοί εταίροι που είχε η
Αλβανία κατά τις τελευταίες δεκαετίες και φαίνεται ότι εξακολουθούν να παραμένουν στη θέση αυτή ακόμα και
σήμερα.

5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος
-131,2 εκατ. τραπεζογραμμάτια που κυκλοφορούν στην Αλβανία.
Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανία, στη χώρα κυκλοφορούν περίπου 131,2 εκατ.
τραπεζογραμμάτια, το 2016 ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά 5,9 εκατ. κομμάτια, σε σύγκριση με τον
προηγούμενο έτος, ενώ η αξία τους έχει αυξηθεί κατά 8,2%. Σύμφωνα με τους ειδικούς της Τράπεζας της
Αλβανίας, η αλλαγή αυτή οφείλεται στα νέα χαρτονομίσματα που εκδίδει η Κεντρική Τράπεζα, ειδικά εκείνα με
ονομαστική αξία 5.000 και 2.000 ΑΛΛ. Αυτό σχετίζεται επίσης με το γεγονός ότι ο όγκος των αιτημάτων των
εμπορικών τραπεζών για πληρωμές παρουσίασε αύξηση κατά 25,9%. Η μέση αξία ενός τραπεζογραμματίου σε
κυκλοφορία στο τέλος του 2016 ήταν το 1941 σε αντίθεση με το 1878 ΑΛΛ στα τέλη του 2015. Το εγχώριο
νόμισμα κυκλοφορεί όλο και περισσότερο στη χώρα, σε αντίθεση με την αποδυνάμωση των άλλων
νομισμάτων. Εν τω μεταξύ, όσον αφορά τα μεταλλικά νομίσματα, η Τράπεζα της Αλβανίας αναφέρει ότι στο
τέλος του περασμένου έτους υπήρχαν 170.494.419 τεμάχια σε κυκλοφορία συνολικής αξίας 4.098 ΑΛΛ. Σε
σύγκριση με το 2015, σημειώθηκε αύξηση του αριθμού των μεταλλικών κερμάτων κατά 7,6% και αύξηση της
αξίας κατά 7,9%. Στα τέλη του 2016 η γενική αναλογία μεταξύ της αξίας των μεταλλικών νομισμάτων και
χαρτονομισμάτων ήταν σχεδόν η ίδια με πέρυσι. Κατεστραμμένα και ακατάλληλα για πληρωμές νομίσματα
απομακρύνονται από την κυκλοφορία και αντικαθιστούνται με νέα. Κατά το 2016, περίπου 114 εκατ.
τραπεζογραμμάτια ελέγχθηκαν για την αυθεντικότητα και την καταλληλότητά τους να κυκλοφορούν και 25,9
εκατ. τραπεζογραμμάτια κρίθηκαν ακατάλληλα για χρήση και αφαιρέθηκαν από την κυκλοφορία. Το ποσοστό
διαλογής ήταν 22,6%, ενώ ο ίδιος δείκτης για το 2015 ήταν 25%. Ο συντελεστής κυκλοφορίας του
τραπεζογραμματίου για το 2016 ήταν 0,95 πράγμα που σημαίνει ότι ένα τραπεζογραμμάτιο επιστρέφει κατά
μέσο όρο μία φορά το χρόνο στην Τράπεζα της Αλβανίας.
-Ηλεκτρονική πύλη e-Albania.al - πάνω από 500 υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των πολιτών.
Η ηλεκτρονική πύλη e-Albania.al είναι η ηλεκτρονική σελίδα της Επίσημης Κυβέρνησης, η οποία προσφέρει
στους πολίτες πάνω από 500 καθημερινές ηλεκτρονικές υπηρεσίες όλο το χρόνο. Οι πολίτες μπορούν να
εκτελούν διάφορες διαδικασίες γρήγορα και ανέξοδα, αποφεύγοντας φαινόμενα διαφθοράς και
γραφειοκρατίας. Οποιοσδήποτε πολίτης, μετά την εγγραφή του, μπορεί να υποβάλει αίτηση για οικοδομική
άδεια, να ελέγξει αν οι εργοδότες έχουν καταβάλει τις κοινωνικές εισφορές, να λάβει πληροφόρηση για θέματα
φορολογίας ή τροχαίων ποινών, καθώς και ακόμη 51 υπηρεσίες σχετικές με περιουσιακά στοιχεία.
Προβλέπεται ότι σύντομα η δικτυακή πύλη θα είναι σε θέση να παράσχει πιστοποιητικά και βεβαιώσεις με
ψηφιακή σφραγίδα, τα οποία θα έχουν πλήρη νομική αξία.
-Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών 2017 στην Αλβανία
Ο Πρόεδρος της Εθνικής Εκλογικής Επιτροπής (KQZ) της Αλβανίας κ. Klement Zguri σε δήλωση στα ΜΜΕ
ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των α/εκλογών που έλαβαν μέρος στις 25-06-2017, ως εξής:
-το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PS) έλαβε 763.999 ψήφους ή 48,33% του αριθμού των έγκυρων ψήφων, που
μεταφράζεται σε 74 έδρες, εξασφαλίζοντας την αυτοδυναμία.
-το Δημοκρατικό Κόμμα (PD) έλαβε 455.481 ψήφους ή 28,81%, ήτοι 43 έδρες,
το Σοσιαλιστικό Κίνημα Ενσωμάτωσης (LSI) έλαβε 225.678 ψήφους ή 14,28%, ήτοι 19 έδρες,
το Κόμμα των Τσάμιδων (PDIU) έλαβε 75.938 ψήφους ή 4,8%, ήτοι 3 έδρες και
το Σοσιαλδημοκτρατικό Κόμμα (PSD) έλαβε 14.988 ψήφους ή 0,95%, και 1 έδρα στο Αλβανικό Κοινοβούλιο.
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-Επίσημα στατιστικά στοιχεία των βουλευτικών εκλογών 2017 στην Αλβανία.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα η Εθνική Εκλογική Επιτροπή (KQZ) της
Αλβανίας, βάση των δεδομένων που έστειλαν τα εκλογικά τμήματα, μετά την ολοκλήρωση των εκλογών 2017
στη χώρα:
1) Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων στους εκλογικούς καταλόγους ήταν 3.452.324.
2) Ο συνολικός αριθμός των εκλογικών τμημάτων ήταν 5.362.
3) Αριθμός / ποσοστό των εκλογικών τμημάτων που έχουν στείλει τα στοιχεία 5.360 / 99,96%.
4) Ο συνολικός αριθμός των ψηφοφόρων που ψήφισαν ήταν 1.614.479.
5) Ο αριθμός των γυναικών που ψήφισαν στα εκλογικά κέντρα που έστειλαν τα δεδομένα 715.545.
6) Ο αριθμός έγκυρων ψήφων 1.582.221.
7) Ο αριθμός των άκυρων ψηφοδελτίων 31.788.
8) Η συμμετοχή των ψηφοφόρων από τα εκλογικά τμήματα που έχουν στείλει τα δεδομένα ήταν 46,79%.
Η Προϊσταμένη

Παγώνα Λάρδα
Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄
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