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1. Επιχειρηματική δραστηριότητα 
 

1.1 Ενέργεια και Ορυκτά 

 
Ισοζύγιο ηλεκτρικής ενέργειας, α΄ εξάμηνο 2016 
Σύμφωνα με στοιχεία της INSTAT, η καθαρή εγχώρια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, κατά το α΄ εξάμηνο του 
2016, ανήλθε σε 4.065 GWh από 3.758 GWh το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015, καταγράφοντας αύξηση 8,2%. Η 
αύξηση της παραγωγής των ιδιωτών παραγωγών κατά 35,9% συνέβαλε καθοριστικά στην αύξηση της συνολικής 
παραγωγής, καθώς η παραγωγή από τα δημόσια υδροηλεκτρικά εργοστάσια μειώθηκε κατά 1,2%. Η παραγωγή 
από δημόσια υδροηλεκτρικά εργοστάσια αντιπροσωπεύει το 68,4% του συνόλου, ενώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 
2015 αντιπροσώπευε το 74,8%. Το 31,6% προέρχεται από ιδιώτες παραγωγούς και αναδόχους συμβάσεων 
παραχώρησης, σε αντιδιαστολή με το 25,2% το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015 . Η αύξηση της παραγωγής οδήγησε 
σε μείωση των εισαγωγών κατά 4,7% και αύξηση των εξαγωγών κατά 53,3%. Το σύνολο των εισαγωγών 
ηλεκτρικής ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλαγών) ανήλθε σε 776 GWh από 814 GWh το α΄ εξάμηνο 
2015.Το σύνολο των εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλαγών) ανήλθε σε 1.289 
GWh, από 841 GWh το α΄ εξάμηνο 2015. Ως εκ τούτου, κατά το α΄ εξάμηνο του 2016, η Αλβανία είναι καθαρός 
εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας, όπως και το α΄ εξάμηνο του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, κατά το α΄ εξάμηνο 
του 2016, οι καθαρές εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειες ανήλθαν σε 514 GWh, από 27 GWh το αντίστοιχο εξάμηνο 
του 2015. Οι απώλειες του δικτύου μειώθηκαν κατά 11,2%, από 1.167 GWh το α΄ εξάμηνο 2015 σε 1.037 GWh 
το α΄ εξάμηνο 2016. Αυτό οφείλεται στη μείωση των απωλειών στη διανομή κατά 13,4%, οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν το 89,8% των απωλειών του δικτύου. Οι απώλειες στη μετάδοση αυξήθηκαν κατά 14,4%, 
αλλά αντιπροσωπεύουν το 10,2% των συνολικών απωλειών δικτύου (από 7,9% το α΄ εξάμηνο του 2015). Η 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τους οικιακούς χρήστες, μειώθηκε κατά 1,9%, κατά το α΄ εξάμηνο του 
2016 και ανήλθε σε 2.515 GWh από 2.564 GWh το α΄ εξάμηνο 2015. Η μείωση οφείλεται στη μείωση της 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τα μη νοικοκυριά, κατά 5,2%, καθώς η κατανάλωση από τα νοικοκυριά 
αυξήθηκε κατά 1,2%. 
 

ΛΗΞΗ 7.12.2016 - Προκήρυξη διαγωνισμού για την επέκταση στα 400 kV του υποσταθμού ηλεκτρικής 
ενέργειας στο Koman 
Προκηρύχθηκε, στις 26 Σεπτεμβρίου 2016, από τον αλβανικό Φορέα Διαχείρισης του Συστήματος Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (OST), διαγωνισμός για την επέκταση στα 400 kV του υποσταθμού ηλεκτρικής ενέργειας 
στο Koman, με σκοπό τη σύνδεσή του με τη νέα γραμμή μεταφοράς 400 kV μεταξύ Αλβανίας και Κοσσόβου. Η 
περίοδος υλοποίησης του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από τη γερμανική αναπτυξιακή τράπεζα KfW, 
ανέρχεται σε 12 μήνες και ακολουθείται από 12μηνη περίοδο νομικής ευθύνης αστοχιών. Η προθεσμία υποβολής 
των προσφορών είναι η 7η Δεκεμβρίου 2016 και ώρα Γερμανίας 10.15. Η γλώσσα του διαγωνισμού είναι η 
αγγλική. Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από εγγυητική επιστολή, ύψους 350.000 €. Περισσότερες 
πληροφορίες για τους όρους του διαγωνισμού είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα http://www.ost.al/sq/invitation-
for-bid-project-400-kv-extension-of-koman-substation/ και στο τεύχος δημοπράτησης, το οποίο είναι διαθέσιμο 
σε ηλεκτρονική μορφή, με την καταβολή τιμήματος 250 €. 
 
ΛΗΞΗ 30.10.2016 - Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για την εκχώρηση δικαιωμάτων στην 
έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή υδρογονανθράκων στην Αλβανία 
Ο Α/Υπουργός Ενέργειας και Βιομηχανίας, με την υπ’ αριθμ. 256 / 03.09.2016 απόφασή του, παρέτεινε την 
προθεσμία υποβολής των προσφορών για τα χερσαία οικόπεδα 5 και Panaja (Αυλώνα). Η νέα προθεσμία λήγει 
στις 30 Οκτωβρίου 2016. Σημειώνεται ότι η διαδικασία για την εκχώρηση των εν λόγω οικοπέδων είχε ξεκινήσει 
από το 2015, αλλά ανεπιτυχώς. Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούν να αναζητήσουν απ’ ευθείας τις 
απαραίτητες πληροφορίες (θεσμικό πλαίσιο και τους όρους που διέπουν την υποβολή της αίτησης), στην αγγλική 
γλώσσα, στην ιστοσελίδα της AKBN http://www.akbn.gov.al/wp-content/uploads/2016/08/Terms-and-
conditions.pdf. 
 
 
 

http://www.ost.al/sq/invitation-for-bid-project-400-kv-extension-of-koman-substation/
http://www.ost.al/sq/invitation-for-bid-project-400-kv-extension-of-koman-substation/
http://www.akbn.gov.al/wp-content/uploads/2016/08/Terms-and-conditions.pdf
http://www.akbn.gov.al/wp-content/uploads/2016/08/Terms-and-conditions.pdf
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Εκκίνηση κατασκευής του αγωγού TAP στην Αλβανία 
Στις 30.09.2016, ξεκίνησε η κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου ΤΑΡ στην Αλβανία. Τα εγκαίνια της 
κατασκευής πραγματοποιήθηκαν κοντά στο Φιέρι, παρουσία του Α/ΠΘ, κ. E. Rama, του Α/Υπουργού Ενέργειας 
και Βιομηχανίας, κ. D. Gjiknuri και του Διευθύνοντα Συμβούλου της TAP AG, κ. I. Bradshaw. Έως τώρα, έχουν 
πραγματοποιηθεί τα κάτωθι, προκειμένου να ξεκινήσει η κατασκευή του αγωγού: Περίπου το 94% των οδών 
πρόσβασης και των γεφυρών έχει κατασκευασθεί, χρησιμοποιώντας κατά 90% επιτόπιο εργατικό δυναμικό, έχει 
παραδοθεί το 56% των σωλήνων, έχει συγκολληθεί το 8% των σωλήνων, έχουν τοποθετηθεί παραπλεύρως της 
τελικής θέσης τοποθέτησης 12 χιλιόμετρα σωλήνων και έχει εξασφαλισθεί το δικαίωμα προσπέλασης σε μήκος 
23 χλμ. 
 
Νέος Εκτελεστικός Διευθυντής στην Εθνική Αρχή Φυσικών Πόρων 
Από 5 Σεπτεμβρίου 2016, νέος Εκτελεστικός Διευθυντής της Εθνικής Αρχής Φυσικών πόρων (AKBN), σε 
αντικατάσταση του κ. Dael Dervishi, ανέλαβε ο κ. Viktor Tushaj. 

Πρόταση της Konfindustria για μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας 
Η Konfindustria, ως σημαντικός εκπρόσωπος της αλβανικής επιχειρηματικής κοινότητας, καλεί την Αλβανική 
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ERE) να διερευνήσει τη δυνατότητα μείωσης των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για τις 
βιομηχανίες, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, με δεδομένη τη σημαντική μείωση των απωλειών ηλεκτρικής 
ενέργειας από τον Αλβανικό Φορέα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (OSHEE). Σύμφωνα με την Konfindustria, οι 
τιμές της ενέργειας στις παγκόσμιες αγορές μειώθηκαν κατά 30% περίπου το τελευταίο έτος, ενώ στην Αλβανία 
παραμένουν από τις υψηλότερες σε περιφερειακό επίπεδο. Επίσης, παροτρύνει τους αρμοδίους για την 
ολοκλήρωση του κοινού χρηματιστηρίου ενέργειας μεταξύ Αλβανίας και Κοσσόβου, το οποίο αναμένεται να 
οδηγήσει σε μείωση των τιμών και σε αύξηση της ποιότητας της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. 
 
Αποτελέσματα Εταιρείας Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας - οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2016 
Η αλβανική Εταιρεία Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (OSHEE) παρουσίασε τα αποτελέσματα του οκταμήνου 
Ιανουαρίου - Αυγούστου 2016, με σημαντικότερη τη μείωση των απωλειών ενέργειας κατά 4,06 π.μ. Σύμφωνα 
με τα στοιχεία, οι απώλειες ανήλθαν σε 28,1%. Ικανοποιητικά είναι, επίσης, τα στοιχεία στον τομέα των 
εισπράξεων, οι οποίες ανήλθαν σε 40,7 δισ. Λεκ, εκ των οποίων τα 38,1 δισ. Λεκ εισπράχθηκαν για τρέχοντες 
λογαριασμούς, ενώ 2,6 δισ. Λεκ αφορούσαν σε προηγούμενες οφειλές, για τις οποίες έχουν υπογραφεί 
συμφωνίες ρύθμισης. Σημειώνεται ότι, έχουν συναφθεί 442.113 συμφωνίες για ρύθμιση προηγουμένων οφειλών, 
από τον Δεκέμβριο 2014 έως και τον Αύγουστο 2016. Από τις 50.613 νέες συμφωνίες που συνάφθηκαν το 
οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2016, οι 46.238 αφορούν σε οικιακούς καταναλωτές και οι 4.375 τον 
επιχειρηματικό τομέα. Οι νέες γραμμές που έχουν συνδεθεί την εν λόγω περίοδο, ανέρχονται σε 21.342 και είναι 
κυρίως, στα Τίρανα, το Δυρράχιο, το Φιέρι και τη Σκόδρα. Επίσης, 51.283 μετρητές έχουν εγκατασταθεί, όταν το 
προηγούμενο έτος είχαν εγκατασταθεί 34.034.  
 
Δραστηριοποίηση της ΔΕΗ στην Αλβανία 
Τη σύσταση θυγατρικής εταιρίας στην Αλβανία, με την επωνυμία «PPC Albania» ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Η εταιρεία 
θα έχει έδρα τα Τίρανα και το αρχικό μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 150.000 €. Η ΔΕΗ σκοπεύει να 
δραστηριοποιηθεί στην Αλβανία, αρχικά, με την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και εν συνεχεία, εφ’ όσον 
αξιολογηθεί θετικά, με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 
 

Επανεκκίνηση της παραγωγής από το διυλιστήριο στο Ballsh 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της πετρελαϊκής εταιρείας Bankers Petroleum, υπεγράφη, πρόσφατα, συμφωνία υπό 
όρους για την πώληση έως του 65% της παραγωγής πετρελαίου στην εταιρεία Ionian Refining and Trading Co.- 
IRTC, η οποία, εκτός του μικρότερου διυλιστηρίου στο Fier, θα επαναλειτουργήσει, μετά από αρκετούς μήνες, το 
μεγαλύτερο διυλιστήριο της χώρας, στο Ballsh. Η IRTC, σύμφωνα με δηλώσεις του Α/Υπουργού Οικονομικών, 
κ. A. Ahmetaj, σκοπεύει να επενδύσει 52 εκατ. $, κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του διυλιστηρίου, ούτως ώστε 
αποκατασταθεί η μέγιστη παραγωγική του ικανότητα (1 εκατ. τόνοι / έτος) και οι 1200 υπάλληλοί του να 
επιστρέψουν στην εργασία τους. Η Bankers Petroleum, με την υπογραφείσα συμφωνία, θα παρέχει τις 
απαραίτητες ποσότητες αργού πετρελαίου για την πλήρη λειτουργία του διυλιστηρίου, στις ίδιες τιμές με αυτές 
που εξήγαγε, συνυπολογίζοντας, ωστόσο, τα χαμηλότερα κόστη μεταφοράς. Η συμφωνία αφορά σε ποσότητες 
που θα παραδοθούν από 1.10.2016 έως 31.12.2017 και θα τεθεί σε ισχύ εφ’ όσον εγκριθεί από την αλβανική 
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Κυβέρνηση το προταθέν από την Bankers Petroleum πρόγραμμα γεωτρήσεων για το δ΄ τρίμηνο 2016 και υπάρξει 
συμφωνία ανάμεσα στην εταιρεία και την Albpetrol για τον χειρισμό του μεριδίου της τελευταίας στα κοιτάσματα 
στο Patos - Marinza. 
 
Κοινοπραξία για το φυσικό αέριο στο Δέλβινο 
Την 1η Σεπτεμβρίου τ.έ., η TransAtlantic Petroleum ολοκλήρωσε συναλλαγή κοινοπραξίας για τα δικαιώματα 
αξιοποίησης του πεδίου φυσικού αερίου στο Δέλβινο. Το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο ήταν ιδιοκτησίας της 
θυγατρικής της εταιρείας στην Αλβανία που εξαγοράσθηκε από τη Stream Oil & Gas Ltd και εν συνεχεία, της 
Delvina Gas Company Ltd. (DelvinaCo). Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, το 75% των μετοχών της DelvinaCo 
μεταφέρθηκε στην Ionian Gas Company Ltd, αντί τιμήματος 12 εκατ. $, το οποίο θα καταβληθεί ως εξής: 1 εκατ. 
$ την 15.09.2016 και τα υπόλοιπα εντός 18 μηνών, σε τριμηνιαίες δόσεις. Η TransAtlantic Petroleum διατηρεί το 
25% των ιδίων κεφαλαίων και έχει συμφωνήσει να καταβάλει το 25% του κόστους λειτουργίας της DelvinaCo, με 
τριετή αναβολή. Για τα επόμενα 3 έτη, η Ionian Gas Company Ltd θα είναι υπεύθυνη για όλες τις κεφαλαιουχικές 
δαπάνες. Κατά τη λήξη της τριετίας, η TransAtlantic Petroleum θα πρέπει είτε να καταβάλει το μερίδιό της για τις 
κεφαλαιουχικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί, είτε να αποποιηθεί το μερίδιό της στην εταιρεία 
DelvinaCo. 
  
Εγκαίνια Υ/Η σταθμού στην περιοχή Banja 
Στις 23.09.2016, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Υ/Η σταθμού στην περιοχή Banje, παρουσία του Α/ΠΘ, κ. 
E. Rama. Πρόκειται για τον πρώτο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο, μέρος της επένδυσης της εταιρείας «Statkraft», 
στην κοιλάδα του ποταμού Devoll (70 χλμ. περίπου νοτιοανατολικά των Τιράνων). Όλη η επένδυση αναμένεται 
να ολοκληρωθεί το 2019 και ν’ ανέλθει στα 530 εκατ. €. Οι εργασίες για τον Υ/Η σταθμό στην Banja ξεκίνησαν 
τον Ιούνιο του 2013. Περισσότερα από 2.000 άτομα απασχολήθηκαν στην κατασκευή του. Η εγκατεστημένη 
ισχύς ανέρχεται σε 73 MW και το ύψος του φράγματος είναι 80 μέτρα. Τα αποθέματα νερού ανέρχονται σε 391 
δισ. λίτρα. Η επένδυση θα ολοκληρωθεί με την κατασκευή και του δεύτερου Υ/Η σταθμού στην Moglicë. Οι δύο 
σταθμοί αναμένεται να καλύψουν περίπου το 17% των ενεργειακών αναγκών της χώρας. Κατά τα εγκαίνια, τόσο 
ο Α/ΠΘ, όσο και ο Α/Υπουργός Ενέργειας τόνισαν, επίσης, τη σημασία του νέου δρόμου που κατασκευάσθηκε 
και συνδέει τη Banja με το Gramsh. 
 
Επενδύσεις στην αιολική και ηλιακή ενέργεια στη Χειμάρρα 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αλβανικού Οργανισμού Επενδύσεων και Ανάπτυξης (AIDA), η εταιρεία «Sun & 
Wind Energy Corporation» αιτήθηκε στο α/Υπουργείο Ενέργειας και Βιομηχανίας, την κατασκευή δύο πάρκων 
παραγωγής ενέργειας από αιολική και ηλιακή ενέργεια, στο Πύλιουρι του Δήμου Χειμάρρας. Το συνολικό ύψος 
της επένδυσης εκτιμάται στα 45 εκατ. €. Το πρώτο έργο αφορά στην κατασκευή αιολικού πάρκου, σε τρία 
αγροτεμάχια, ύψους επένδυσης 27 εκατ. €. Το δεύτερο έργο αφορά σε φωτοβολταϊκό πάρκο, έκτασης 25 
εκταρίων και δυναμικότητας 15 MW. 
 

1.2 Κλάδος κατασκευών και Real Estate 

 
ΛΗΞΗ 07.11.2016 - Προκήρυξη διαγωνισμού για την παραχώρηση/ σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού 
τομέα για την μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και μεταφορά του Τερματικού 
Σταθμού Δημοσίων Συγκοινωνιών των Τιράνων 
Ο Δήμος Τιράνων πραγματοποιεί διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό, με ηλεκτρονικά μέσα, για την παραχώρηση/ 
σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και 
μεταφορά του Τερματικού Σταθμού Δημοσίων Συγκοινωνιών των Τιράνων. Ο Δήμος Τιράνων θα παραχωρήσει 
οικόπεδο, εκτάσεως 85.000 τ.μ. κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου Τιράνων - Δυρραχίου για τη λειτουργία του 
σταθμού. Ο ανάδοχος θα συλλέγει όλα τα έσοδα από τα τέλη φιλοξενίας των λεωφορείων, τις μισθώσεις 
καταστημάτων λιανικής και τα τέλη στάθμευσης, για να αποσβέσει την αρχική επένδυση και τις λειτουργικές 
δαπάνες. Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 15.477.857,31 €, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
Η περίοδος της παραχώρησης θα ορισθεί από τη νικήτρια εταιρεία και θα είναι 15 - 35 έτη. Η προθεσμία 
υποβολής των προσφορών, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας www.app.gov.al, είναι η 07.11.2016  και ώρα 
12:00. Τα τεύχη δημοπράτησης είναι διαθέσιμα, σε ηλεκτρονική μορφή, δωρεάν, στην ιστοσελίδα του Φορέα 
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Δημοσίων Προμηθειών της Αλβανίας (ΑPP) και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο 
https://www.app.gov.al/ep/contractnotice.aspx χρησιμοποιώντας τον αριθμό αναφοράς του διαγωνισμού (REF-
49822-09-15-2016) στο πεδίο «Call Number» ή «Numri i Shpalljes», ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα. 
 
Δείκτης Κόστους Κατασκευής (για κατοικίες), β΄ τρίμηνο 2016 
Ο Δείκτης Κόστους Κατασκευής κατοικιών, το β΄ τρίμηνο 2016, σύμφωνα με στοιχεία της INSTAT, έφθασε το 
102,2% (Q1 2011 = 100). Η ετήσια μεταβολή ήταν -0,2%. Την ίδια περίοδο του 2015, η ετήσια μεταβολή 
ανερχόταν σε +0,4%. Ειδικότερα, σε σχέση με το β΄ τρίμηνο 2015, ο δείκτης για την ομάδα «Δαπάνες μεταφοράς» 
μειώθηκε κατά -3,5%, ακολουθούμενος από τις «Ενεργειακές δαπάνες» κατά -0,4%. Αντίθετα, ο δείκτης για τις 
ομάδες «Μισθολογικό κόστος» και «Δαπάνες υλικών» κατέγραψε αύξηση κατά +1,6% και +1,5% αντίστοιχα. Σε 
σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ο Δείκτης Κόστους Κατασκευής (για κατοικίες) σημείωσε αύξηση +0,3%. Σε 
σύγκριση με το α΄ τρίμηνο 2016, ο δείκτης για την ομάδα «Δαπάνες υλικών» αυξήθηκε κατά +0,9%. Εντός της εν 
λόγω ομάδας, ο δείκτης για την υποομάδα «Ηλεκτρικά και τηλεπικοινωνιακά υλικά» αυξήθηκε κατά +1,1%, 
ακολουθούμενος από τα «Δομικά υλικά» +1,0% και τα «Υδραυλικά υλικά» +0,8%. Οι δείκτες των ομάδων 
«Ενεργειακές δαπάνες» και «Κόστος μηχανολογικού εξοπλισμού» κατέγραψαν αύξηση +0,3% έκαστος. 
Αντίθετα, ο δείκτης για τις ομάδες «Λοιπές δαπάνες» και  «Δαπάνες μεταφοράς» κατέγραψε μείωση -0,8% και -
0,5% αντίστοιχα. 
 

1.3 Τραπεζικός & Ασφαλιστικός Τομέας 

 
Διαγραφή 32 δισ. ΑΛΛ μη εξυπηρετούμενων δανείων από τις μικρότερες τράπεζες στην Αλβανία 
Οι μικρότερες τράπεζες στην Αλβανία έχουν προβεί, εντός 18 μηνών, σε διαγραφή μη εξυπηρετούμενων δανείων 
αξίας 32 δισ. ΑΛΛ, ως αποτέλεσμα του νέου κανονισμού που αφορά στα «χαμένα» δάνεια. Αυτό οδήγησε σε 
σημαντική μείωση του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων, το οποίο ανήλθε σε 18,2% στο τέλος του 
2015. Ωστόσο, η διαγραφή των «χαμένων» δανείων δεν φαίνεται αρκετή φέτος, καθώς σύμφωνα με την Αναφορά 
Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Αλβανίας, για το α΄ εξάμηνο 2016, στο τέλος Ιουλίου 2016, 
το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε σε 21,2%. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Αλβανίας, 
αναμένεται επιτάχυνση των διαγραφών τους υπόλοιπους μήνες, ώστε στο τέλος του 2016, να καταγραφεί μείωση 
του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων. 
 
Μεταβίβαση ελέγχου της Veneto Banka στην Quaestio Capital Management SGR 
Στη συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Αλβανίας, της 7.9.2016, εγκρίθηκε η μεταβίβαση 
του (έμμεσου) ελέγχου της Veneto Banka sh.a. στην Αλβανία, μέλος του ιταλικού ομίλου Veneto Banca, στην 
επίσης, ιταλική Quaestio Capital Management SGR, η οποία είναι εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων 
που ενεργεί για λογαριασμό του ταμείου εναλλακτικών επενδύσεων Atlante Fund. Πρόσφατα, η Quaestio Capital 
Management SGR S.p.A. αγόρασε το 97,64% του μετοχικού κεφαλαίου της Veneto Banca S.p.A. της Ιταλίας, 
αποκτώντας, με αυτό τον τρόπο, τον έμμεσο έλεγχο της Veneto Banka sh.a. στην Αλβανία. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα έχει χορηγήσει, επίσης, την προηγούμενη έγκριση για τη συγκεκριμένη συναλλαγή.  
 
Εγγύηση τραπεζικών καταθέσεων και για τις επιχειρήσεις 
Σύμφωνα με νόμο που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η εγγύηση των τραπεζικών 
καταθέσεων από τον α/Οργανισμό Εγγυήσεων Καταθέσεων θα εφαρμόζεται, πλέον, και στις επιχειρήσεις. Έως 
σήμερα, εφαρμοζόταν μόνο στα φυσικά πρόσωπα. Το εν λόγω σύστημα προστασίας καλύπτει, πλέον, 112.000 
νέες καταθέσεις. Οι τραπεζικές καταθέσεις των επιχειρήσεων ανέρχονται σε περίπου 129,6 δισ. Λεκ (περίπου 
946 εκατ. €) και συνιστούν το 13% των καταθέσεων στο αλβανικό τραπεζικό σύστημα και το 6% του αριθμού 
των καταθετών. Μέσω του συστήματος προστασίας, το οποίο καλύπτει καταθέσεις έως 2,5 εκατ. Λεκ (περίπου 
18.000 €), θα ασφαλισθούν καταθέσεις επιχειρήσεων, ύψους περίπου 29,2 δις. Λεκ (213 εκατ. € περίπου). 
 
Πορεία της αλβανικής ασφαλιστικής αγοράς (Ιανουάριος - Αύγουστος 2016) 
Σύμφωνα με την α/Χρηματοοικονομική Αρχή Εποπτείας (AMF), κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2016, 
η ασφαλιστική αγορά ανήλθε σε 9,379 δισ. Λεκ (περίπου 68,7 εκατ. €), σημειώνοντας αύξηση +4,56% σε σχέση 
με την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Ο αριθμός των συμβολαίων ανήλθε σε 711.281, καταγράφοντας μείωση               
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-1,05%, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2015. Η αγορά συνεχίζει να κυριαρχείται από 
ασφαλίσεις άλλες εκτός των ασφαλειών ζωής, των οποίων το μερίδιο ανέρχεται σε 93,01% του συνολικού όγκου 
ασφαλίστρων. Οι ασφάλειες ζωής κατέχουν μερίδιο 6,36% και οι αντασφαλίσεις 0,32%. Τα μερίδια αγοράς για 
την μη υποχρεωτική και την υποχρεωτική ασφάλιση ήταν 38,40% και 61,60% αντίστοιχα.  
Τα ασφάλιστρα για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων ανήλθαν στα 5,758 δισ. Λεκ (περίπου 42,2 εκατ. €), 
καταγράφοντας αύξηση +7,14% 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 +4,26%, καθώς και ο αριθμός των συμβολαίων κατά +4,79%. Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 
στη διασυνοριακή ασφάλιση αυξήθηκαν κατά +22,94%, όπως και ο αριθμός των συμβολαίων κατά +25,90%. Τα 
ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα στην πράσινη κάρτα αυξήθηκαν κατά +13,31% και ο αριθμός των 
συμβολαίων κατά +16,87%. 
Όσον αφορά στην προαιρετική ασφάλιση, τα ασφάλιστρα ανήλθαν σε 3,59  δισ. Λεκ (περίπου 26,3 εκατ. €), 
καταγράφοντας αύξηση +0,21% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2015. Τα υπογεγραμμένα 
συμβόλαια σημείωσαν μείωση -11,84%. Η προαιρετική ασφάλιση, που δεν αφορά σε ασφάλεια ζωής, σημείωσε 
αύξηση +1,35%. Το μεγαλύτερο μερίδιο απολαμβάνουν οι ασφάλειες πυρός και άλλων ζημιών στην ακίνητη 
περιουσία, με 70,51%, ακολουθούμενες από τις ασφάλειες γενικής αστικής ευθύνης, με 20,61%. Τα ακαθάριστα 
εγγεγραμμένα ασφάλιστρα για ασφάλειες πυρός και άλλων φυσικών καταστροφών κατέγραψαν μείωση                  
-9,49%, ενώ ο αριθμός των συμβολαίων αυξήθηκε κατά +16,22%. Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα για 
ασφάλειες ατυχημάτων και υγείας ανήλθαν σε 844 εκατ. Λεκ (περίπου 6,18 εκατ. €), σημειώνοντας αύξηση 
+3,36% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Τα ασφάλιστρα ζωής, κατά την περίοδο Ιανουαρίου - 
Αυγούστου 2016, ανήλθαν σε 597 εκατ. Λεκ (περίπου 4,37 εκατ. €), καταγράφοντας μείωση -5,12% σε σχέση με 
την αντίστοιχη περίοδο του 2015. 
Οι πληρωμές των απαιτήσεων αυξήθηκαν κατά +36,37%, σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 
2015. Η πλειονότητα των απαιτήσεων, ήτοι 63,80% (1.693 εκατ. Λεκ ή περίπου 12,4 εκατ. €), αφορούσε στην 
ασφάλιση οχημάτων. 
 

1.4 Τομέας Μεταφορών 

 

Κοινή πρόταση για εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας για τη σιδηροδρομική σύνδεση Ελλάδας - Αλβανίας  
Στο πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA II «Ελλάδα - Αλβανία 2014-2020», 
κατατέθηκε κοινή πρόταση για την εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας για τη σιδηροδρομική σύνδεση Ελλάδας - 
Αλβανίας (Κρυσταλλοπηγή - Πόγραδετς). Από ελληνικής πλευράς, η πρόταση κατατέθηκε από την ΕΡΓΟΣΕ (ως 
επικεφαλής) και τον ΟΣΕ και από αλβανικής πλευράς, από το Αλβανικό Υπουργείο Μεταφορών και τον 
αντίστοιχο φορέα αλβανικών σιδηροδρόμων HSH. Η εν λόγω σύνδεση, εντάσσεται στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα 
Μεταφορών «TEN-T Connecting Europe» και καλύπτει τη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων. Με τη 
σιδηροδρομική σύνδεση Ελλάδος - Αλβανίας, στον άξονα Τίρανα-Πόγραδετς- Κρυσταλλοπηγή - Φλώρινα-
Θεσσαλονίκη, δημιουργούνται, μελλοντικά, οι συνθήκες σύνδεσης και στον άξονα  Τίρανα-Πόγραδετς-Καστοριά-
Καλαμπάκα, με διακλαδώσεις προς Ιωάννινα και Αθήνα, συμβάλλοντας περαιτέρω στην αύξηση των διμερών 
επιβατικών και εμπορευματικών ροών. 
 
Προκαταρκτική ενημέρωση για σύμβαση υπηρεσιών για τη δεύτερη πενταετή αναθεώρηση του 
Αλβανικού Εθνικού Σχεδίου Μεταφορών - ΑΝΤΡ (EuropeAid/138392/DH/SER/AL) 
Στο πλαίσιο του ΙΡΑ 2014 για την Αλβανία, δημοσιεύθηκε η προκαταρκτική ενημέρωση για σύμβαση υπηρεσιών 
για τη δεύτερη πενταετή αναθεώρηση του Αλβανικού Εθνικού Σχεδίου Μεταφορών - ΑΝΤΡ. Ο ενδεικτικός 
προϋπολογισμός της σύμβασης είναι 360.000 €.  Ο ανάδοχος θα προβεί στην αναθεώρηση του Αλβανικού 
Εθνικού Σχεδίου Μεταφορών, του βασικού εργαλείου σχεδιασμού στον τομέα μεταφορών στην Αλβανία και θα 
παράσχει τεχνική υποστήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες στο Ινστιτούτο Μεταφορών. Η προκήρυξη του 
διαγωνισμού αναμένεται να λάβει χώρα τον Οκτώβριο 2016. 
 
Λιμάνι Δυρραχίου: 2,3 εκατ. τόνοι εμπορευμάτων την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2016 
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2016, το λιμάνι του Δυρραχίου εξυπηρέτησε 717 εμπορικά πλοία και 
347 σκάφη, με συνολικό φορτίο 2.256.230 τόνων. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2015, 
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μεταφέρθηκαν 492.360 τόνοι περισσότερου φορτίου, καταγράφοντας αύξηση +1%. Από το συνολικό φορτίο, οι 
1.548.000 τόνοι αφορούσαν σε εισαγωγές, ήτοι 18% περισσότεροι από την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Όσον 
αφορά στις εξαγωγές, μεταφέρθηκαν 708.000 τόνοι φορτίου, σημειώνοντας μείωση -27% σε σχέση με το 
αντίστοιχο οκτάμηνο του 2015. Στα κύρια προϊόντα εξαγωγής διακρίνονται οι πλάκες τσιμέντου και κασσίτερου, 
ενώ στις εισαγωγές διακρίνονται ο οπτάνθρακας (κοκ), οι σωλήνες από χάλυβα, λιπάσματα, νιτρικά και σκράπ. 

 
Αναστολή σύμβασης παραχώρησης του «αυτοκινητοδρόμου του Έθνους» Milot - Morine 
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η α/Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (APP) προχώρησε σε αναστολή της υλοποίησης 
της σύμβασης παραχώρησης για τον αυτοκινητόδρομο Milot - Morine, με την τουρκική εταιρεία “Vendeka Bilgi 
Teknolojileri Ltd”, η οποία είχε αναδειχθεί νικήτρια εταιρεία στον σχετικό διαγωνισμό για την αναβάθμιση, 
αποκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση μέρους του αυτοκινητοδρόμου του Έθνους, μήκους 114 χλμ. Η 
αναστολή ήταν το αποτέλεσμα υποβολής ένστασης από τη δεύτερη κατά σειρά εταιρεία, την “Catalyst and Salillari 
LLC”. 

 
Κατάργηση τέλους 200€ από την Ιταλία για τους Αλβανούς Μεταφορείς 
Από 22.09.2016, καταργείται το τέλος, ύψους 150-200 €, το οποίο κατέβαλαν οι διεθνείς μεταφορείς αγαθών για 
τις εμπορικές συναλλαγές με την Ιταλία. Το τέλος αυτό υπήρχε από το 1988 και απέφερε 15 εκατ. € στον ιταλικό 
προϋπολογισμό, σύμφωνα με τον Α/Υπουργό Μεταφορών, κ. Sokol Dervishaj.  

 

1.5 Τομέας Τροφίμων και Γεωργίας 

 
Νομοσχέδιο για τη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
Κατατέθηκε στην αλβανική Βουλή, νομοσχέδιο για τη «Βιολογική γεωργία, σήμανση και έλεγχο βιολογικών 
προϊόντων», το οποίο θα βελτιώσει την προηγούμενη νομοθεσία του 2004, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. 
Το νομοσχέδιο καθορίζει με σαφήνεια τους στόχους, τις αρχές και τους κανόνες της βιολογικής παραγωγής για 
τη διασφάλιση της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Ορίζει, επίσης, τα προϊόντα και τις 
ουσίες που επιτρέπονται στη βιολογική γεωργία, καθώς και τις εφαρμοζόμενες μεθόδους στην παραγωγή και τη 
μεταποίηση των βιολογικών τροφίμων. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, απαγορεύεται η χρήση των γενετικά 
τροποποιημένων φυτών στη βιολογική γεωργία.  Επιπροσθέτως, καθορίζονται σαφείς κανόνες για τη σήμανση 
των βιολογικών προϊόντων, καθώς και το σχετικό σύστημα ελέγχου ολόκληρης της αλυσίδας της βιολογικής 
παραγωγής και των εισαγωγών βιολογικών τροφίμων. Το νομοσχέδιο προβλέπει, ακόμη, τη σύσταση Επιτροπής 
για τη Βιολογική Γεωργία, υπό το α/Υπουργείο Γεωργίας, η οποία θα είναι αρμόδια για την έγκριση και την 
εποπτεία της όλης διαδικασίας. Σύμφωνα με δηλώσεις του Α/Υπουργού Γεωργίας, κ. E. Panariti, οι γεωργοί που 
θα συμμετάσχουν στη διαδικασία πιστοποίησης οργανικών προϊόντων θα επωφεληθούν επιδοτήσεων και 
φορολογικών διευκολύνσεων. Σύμφωνα με τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Βιολογικής Γεωργίας, κ. E. Isufi, στην 
Αλβανία χρησιμοποιούνται 10 φορές λιγότερα ζιζανιοκτόνα και εντομοκτόνα ανά μονάδα εδάφους σε σύγκριση 
με την υπόλοιπη Ευρώπη. Επίσης, σύμφωνα με τη μελέτη του Ερευνητικού Ινστιτούτου Βιολογικής Γεωργίας 
FiBL και του IFOAM - Organics International “The World of Organic Agriculture 2016”, στην Αλβανία η βιολογική 
γεωργία χρησιμοποιεί 515 εκτάρια γης που αντιπροσωπεύει το 0,04% της συνολικά καλλιεργούμενης γης. 
Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές προοπτικές για την επέκτασή της. 
 
Ετήσια παραγωγή γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, 2015 
Σύμφωνα με την INSTAT, η ετήσια συλλεχθείσα ποσότητα γάλακτος σημειώνει αυξητική τάση τα τελευταία έτη. 
Το 2015, η ποσότητα του γάλακτος που συλλέχθηκε ανήλθε σε 125.144 τόνους, ήτοι αυξημένη κατά 9,8% σε 
σχέση με τους 113.928 τόνους του 2014. Από τη συνολική ποσότητα, το 84,05% αφορά σε αγελαδινό γάλα, το 
9,33% σε πρόβειο και το 6,62% σε κατσικίσιο γάλα. Η ποσότητα του πόσιμου γάλακτος που παράχθηκε, το 
2015, από τα γαλακτοκομεία μειώθηκε κατά -8,23%, σε σχέση με το 2014. Συγκεκριμένα, το 2015 παράχθηκαν 
11.106 τόνοι πόσιμου γάλακτος και το 2014 12.103 τόνοι. To 2015, το μεγαλύτερο μέρος του πόσιμου γάλακτος 
αφορούσε σε ημι-αποβουτυρωμένο (50,34%) και ακολουθεί το πλήρες με 41,88%, το νωπό με 7,46% και το 
αποβουτυρωμένο με 0,32%. Η συντριπτική πλειοψηφία του πλήρους και αποβουτυρωμένου γάλακτος αφορά σε 
παστεριωμένο γάλα, με το γάλα υψηλής θερμικής επεξεργασίας ή μακράς διαρκείας (UHT) να καταλαμβάνει 
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μερίδια 0,85% και 3,58% αντίστοιχα. Ωστόσο, στην κατηγορία του ημι-αποβουτυρωμένου γάλακτος, το UHT 
απολαμβάνει μερίδιο 36,9%. Η παραγωγή οξινισμένου γάλακτος, συμπεριλαμβανομένου του γιαουρτιού, 
βουτυρογάλακτος κ.α., αυξήθηκε, το 2015, κατά 9,58% σε σχέση με το 2014. Συγκεκριμένα, παράχθηκαν 15.652 
τόνοι οξινισμένου γάλακτος, που στο σύνολό τους αφορούσαν προϊόντα χωρίς πρόσθετα. Όσον αφορά στα 
υπόλοιπα γαλακτοκομικά προϊόντα, η παραγωγή αυξήθηκε το 2015, σε σχέση με το 2014. Η ποσότητα βουτύρου 
που παράχθηκε το 2015 (936 τόνοι) αυξήθηκε κατά +37% σε σχέση με το 2014, καθώς επίσης και η ποσότητα 
του τυριού (13.533 τόνοι) αυξήθηκε κατά +13%. Μικρή μείωση κατέγραψε η παραγωγή επεξεργασμένου τυριού, 
από 256 τόνους το 2014 σε 253 τόνους το 2015. Στα τυριά, το μεγαλύτερο μερίδιο, ήτοι 59,8%, καταλαμβάνουν 
τα μαλακά τυριά, ακολουθούμενα από τα ημίσκληρα με 33,1% και τα σκληρά με 7,1%. 
 

1.6 Τουριστικός τομέας  

 
Απόσυρση επένδυσης στον τουριστικό τομέα 
Η εταιρεία  “Omnix Albania”, ιδιοκτησίας του Αμερικανολιβανέζου επιχειρηματία, Faad Mitri, αποσύρθηκε από 
επένδυση, αξίας 450 εκατ. $, για τη δημιουργία τουριστικού συγκροτήματος στo Gjiri I Lalzit, κοντά στο Δυρράχιο.  
Η απόφαση λήφθηκε μετά από βίαιη επίθεση που δέχθηκε ο ίδιος και η οικογένειά του και τον οδήγησε στο 
νοσοκομείο. Η εν λόγω επίθεση έχει δεχθεί δριμεία κριτική από τον επιχειρηματικό κόσμο και από μέλη της 
Κυβέρνησης, οι οποίοι ζητούν την προστασία των ξένων επενδυτών από τα αλβανικά κυκλώματα. 
 
Διαγωνισμός για την ανάπτυξη καινοτόμου τουριστικού προϊόντος στην Κορυτσά (Risi Turistike Award) 
Το Α/Υπουργείο Οικονομίας, Τουρισμού, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, ο Αλβανικός Φορέας Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων (AIDA) και η Αλβανική Τουριστική Βιομηχανία, με την υποστήριξη του RisiAlbania Project1 
διενεργούν, για 3η φορά, διαγωνισμό καινοτόμου τουριστικού προϊόντος, αυτή τη φορά, στην περιοχή Κορυτσάς. 
Η προθεσμία υποβολής προτάσεων, συνοδευόμενες από επιχειρηματικά σχέδια (business plan) λήγει στις 10 
Νοεμβρίου 2016. Οι επικρατέστερες προτάσεις θα παρουσιασθούν σε δημόσια εκδήλωση, στις 9 Δεκεμβρίου 
2016, κατά την οποία θα ανακοινωθούν, ακόμη, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. Οι προτάσεις υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@aida.gov.al. Περισσότερες πληροφορίες για τις διαδικασίες, 
καθώς και για την απαιτούμενη μορφή της πρότασης είναι διαθέσιμες στους ακόλουθους συνδέσμους:   
http://aida.gov.al/images/ckeditor/Eng_RisiTuristike_2017_Procedures_Final.pdf 
http://aida.gov.al/images/ckeditor/Shtojca_Financial_Plan.pdf 
http://aida.gov.al/images/ckeditor/Business Plan Template for Tourism.pdf 
 

Αύξηση των εσόδων από τον τουρισμό κατά το β΄ τρίμηνο 2016 
Σύμφωνα με την Α/Υπουργό Οικονομίας, Τουρισμού, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, κα Milva Ekonomi, τα 
έσοδα από τον τουρισμό αυξήθηκαν κατά 8%, το β΄ τρίμηνο 2016, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015. 
Συγκεκριμένα, κατά το β΄ τρίμηνο 2016, τα έσοδα ανήλθαν σε 357 εκατ. €, ενώ τα έσοδα για το β΄ τρίμηνο του 
προηγούμενου έτους είχαν ανέλθει σε 332 εκατ. €. 
 
 

1.7 Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

 

Ταχυδρομικές υπηρεσίες - β΄ τρίμηνο 2016 
Σύμφωνα με την α/Αρχή Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (AKEP), οι ταχυδρομικές υπηρεσίες 
αυξήθηκαν κατά 1,2% κατά το β΄ τρίμηνο του 2016, σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2016. Συνολικά, 
διακινήθηκαν 6.306.908 αντικείμενα, εκ των οποίων τα 4.964.332 (78,7%) αφορούν σε καθολική ταχυδρομική 
υπηρεσία, τα 587.388 (9,3%) σε μη καθολική ταχυδρομική υπηρεσία και 755.188 (12%) σε υπηρεσίες εξπρές. 
Από τις καθολικές ταχυδρομικές υπηρεσίες, το 99,7% αφορούν σε υπηρεσίες εντός χώρας και το 0,3% σε 
διεθνείς. Στις μη καθολικές υπηρεσίες, το 99% είναι εντός χώρας και 1% διεθνείς. Στις υπηρεσίες εξπρές, 92% 
είναι εντός Αλβανίας και 8% διεθνείς. 
 
 

mailto:info@aida.gov.al
http://aida.gov.al/images/ckeditor/Eng_RisiTuristike_2017_Procedures_Final.pdf
http://aida.gov.al/images/ckeditor/Shtojca_Financial_Plan.pdf
http://aida.gov.al/images/ckeditor/Business%20Plan%20Template%20for%20Tourism.pdf
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3rd Technology Roadshow (Τίρανα, 25-26 Οκτωβρίου 2016)  
Η εταιρεία Nokia, που δραστηριοποιείται στην Αλβανία, διοργανώνει για τρίτη συνεχή χρονιά, το 3ο Technology 
Roadshow, από 25-26 Οκτωβρίου 2016. Κατά τη διάρκεια του διημέρου, θα παρουσιαστούν καινοτόμες 
προτάσεις με τη σφραγίδα των Bell Labs και Nokia Technologies στους τομείς Fixed Broadband, Cloud και 
Internet of Things. H εκδήλωση απευθύνεται αποκλειστικά σε στοχευμένο επαγγελματικό κοινό. 
 
 

1.8 Τομέας Υγείας και Περιβάλλοντος 
 
ΛΗΞΗ 4.11.2016 - Προκήρυξη διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στη 
νοτιο-ανατολική Αλβανία 
Προκηρύχθηκε διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στη νοτιο-ανατολική 
Αλβανία. Το έργο διαιρείται σε τρία (3) τμήματα, τα οποία αφορούν στην κατασκευή διαμετακομιστικών σταθμών 
στο Billisht, στο Mollas και το Cerrave. Το έργο χρηματοδοτείται από τη γερμανική αναπτυξιακή τράπεζα KfW. Η 
προθεσμία υποβολής των προσφορών είναι η 4η Νοεμβρίου 2016. Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους 
του διαγωνισμού είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/Trade/search-kfw-
tenders,t=construction-of-waste-transfer-stations,did=1519388.html και στο τεύχος δημοπράτησης, το οποίο 
είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή, με την καταβολή τιμήματος. 
 
Ψηφίσθηκε ο νόμος για την εισαγωγή απορριμμάτων 
Στις 22.09.2016. ψηφίσθηκε το νομοσχέδιο για την εισαγωγή απορριμμάτων, το οποίο δέχθηκε δριμεία κριτική, 
τόσο από την αντιπολίτευση, όσο και από την κοινωνία των πολιτών. Σύμφωνα με την α/Κυβέρνηση, ο νόμος 
περιλαμβάνει τροποποιήσεις σε σχέση με το νόμο του 2013 της προηγούμενης Κυβέρνησης που καταργήθηκε 
και βάσει αυτών δεν θα εισάγονται στη χώρα επικίνδυνα απόβλητα, παρά μόνο ανακυκλώσιμα απορρίμματα. 
Για τον καλύτερο έλεγχο των εισαγωγών, οι εισαγωγές αυτές θα λαμβάνουν χώρα μόνο σε 3 διασυνοριακά 
σημεία. Επίσης, θα λειτουργήσει ειδικό εργαστήριο για τη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων και δοκιμών, 
με χρηματοδότηση από την ΕΕ.  Οι εν λόγω εισαγωγές αναμένεται να συνεισφέρουν, ακόμη, στον κρατικό 
προϋπολογισμό, καθώς για κάθε κιλό εισαγόμενων απορριμμάτων θα καταβάλλεται φόρος 100 Λεκ και για κάθε 
κιλό συσσωρευμένων αποβλήτων στη χώρα, θα καταβάλλεται φόρος 50 Λεκ. Την ψήφιση του νόμου χαιρέτισε 
ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Τιράνων, κ. Nikolin Jaka, καθώς με αυτό τον τρόπο 
εξασφαλίζεται η πρώτη ύλη για την εγχώρια βιομηχανία ανακύκλωσης. Επίσης, θα ενθαρρυνθούν επενδύσεις 
σε αυτό τον τομέα, με θετική επίδραση στην απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη.  
 

1.9 Άλλες ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος 

 
ΛΗΞΗ 17.10.2016 - Προκήρυξη διαγωνισμού για την παροχή τεχνικής βοήθειας για τη διεξαγωγή 
αποτελεσματικής εποπτείας της αγοράς σύμφωνα με το κεκτημένο 
Στις 13.09.2016, η Κεντρική Μονάδα Χρηματοδότησης και Σύναψης Συμβάσεων (CFCU) εντός του α/Υπουργείου 
Οικονομικών δημοσίευσε προκήρυξη διαγωνισμού (Ref: EuropeAid/137616/ΙH/SER/AL) για την παροχή τεχνικής 
βοήθειας για τη διεξαγωγή αποτελεσματικής εποπτείας της αγοράς σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, στο 
πλαίσιο του IPA 2014. Ο ανάδοχος θα παράσχει τεχνική βοήθεια προς τις ρυθμιστικές δομές για τη θέσπιση 
εναρμονισμένης νομοθεσίας για τα προϊόντα καθώς και προς την Επιθεώρηση Εποπτείας της Αγοράς για την 
υποστήριξη των επιθεωρητών της, ως προς την αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του «κεκτημένου» σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και σύμφωνα με τις 
βέλτιστες πρακτικές. Για τον σκοπό αυτό, θα ενισχύσει κυρίως τις ικανότητες της Επιθεώρησης, όσον αφορά τον 
στρατηγικό σχεδιασμό και τη διαχείριση, ενώ θα παράσχει κατάρτιση προς τους επιθεωρητές (και κατά 
περίπτωση προς τους τελωνειακούς υπαλλήλους) σχετικά με τις γενικές αρχές και απαιτήσεις που αφορούν την 
εποπτεία της αγοράς, σχετικά με τη μεθοδολογία για την αξιολόγηση και την ταξινόμηση των κινδύνων, καθώς 
και σχετικά με τις τυποποιημένες επιχειρησιακές διαδικασίες. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 18 μήνες και ο 
μέγιστος προϋπολογισμός 500.000 €. Είναι δυνατή, ακόμη, η επέκταση τόσο της διάρκειας της σύμβασης, όσο 
και του προϋπολογισμού της, κατά 250.000 €, κατόπιν ικανοποιητικής απόδοσης του αναδόχου και της 
διαθεσιμότητας της χρηματοδότησης. Η γλώσσα του διαγωνισμού είναι η αγγλική. Η προθεσμία υποβολής των 

https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/Trade/search-kfw-tenders,t=construction-of-waste-transfer-stations,did=1519388.html
https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/Trade/search-kfw-tenders,t=construction-of-waste-transfer-stations,did=1519388.html
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αιτήσεων συμμετοχής είναι η Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 16:00. Το κείμενο της προκήρυξης, όπου 
αναλύονται τα κριτήρια συμμετοχής και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για τον εν λόγω διαγωνισμό, είναι 
διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο:   https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?ADSSChck=1474977305749&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538
%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137616 
 
ΛΗΞΗ 17.10.2016 - Προκήρυξη διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την υλοποίηση της 
μεταρρύθμισης των δημόσιων υπηρεσιών σε ολόκληρη τη δημόσια διοίκηση 
Στις 13.09.2016, η Κεντρική Μονάδα Χρηματοδότησης και Σύναψης Συμβάσεων (CFCU) εντός του α/Υπουργείου 
Οικονομικών δημοσίευσε προκήρυξη διαγωνισμού (Ref: EuropeAid/137805/ΙH/SER/AL) για σύμβαση παροχής 
υπηρεσιών σχετικά με την υλοποίηση της μεταρρύθμισης των δημόσιων υπηρεσιών σε ολόκληρη τη δημόσια 
διοίκηση, στο πλαίσιο του IPA 2014. Ο ανάδοχος θα παράσχει τεχνική βοήθεια στο α/Υπουργείο Καινοτομίας 
και Δημόσιας Διοίκησης για την υποστήριξη του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και της Εθνικής Σχολής 
Δημόσιας Διοίκησης. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 30 μήνες και ο μέγιστος προϋπολογισμός 3.000.000 €. 
Είναι δυνατή, ακόμη, η επέκταση τόσο της διάρκειας της σύμβασης, όσο και του προϋπολογισμού της, κατά 1,5 
εκατ. €, κατόπιν ικανοποιητικής απόδοσης του αναδόχου και της διαθεσιμότητας της χρηματοδότησης. Η 
γλώσσα του διαγωνισμού είναι η αγγλική. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής είναι η Δευτέρα, 
17 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 16:00. Το κείμενο της προκήρυξης, όπου αναλύονται τα κριτήρια συμμετοχής και 
άλλες χρήσιμες πληροφορίες για τον εν λόγω διαγωνισμό, είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?ADSSChck=1474978890154&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C
36539&debpub=01%2F09%2F2016&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137805 
 
ΛΗΞΗ 04.11.2016 - Προκήρυξη διαγωνισμού για την υποστήριξη για τη βελτίωση της παροχής δημόσιων 
υπηρεσιών με επίκεντρο τον πολίτη 
Στις 30.09.2016, η Κεντρική Μονάδα Χρηματοδότησης και Σύναψης Συμβάσεων (CFCU) εντός του α/Υπουργείου 
Οικονομικών δημοσίευσε προκήρυξη διαγωνισμού (Ref: EuropeAid/138272/IH/SER/AL) για σύμβαση 
υπηρεσιών για την υποστήριξη για τη βελτίωση της παροχής δημόσιων υπηρεσιών με επίκεντρο τον πολίτη, στο 
πλαίσιο του IPA 2014. Η παρούσα σύμβαση θα παράσχει τεχνική βοήθεια στον Υφυπουργό Καινοτομίας και 
Δημόσιας Διοίκησης (MIPA) και στην Υπηρεσία Παροχής Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών στην Αλβανία (ADISA) 
για την υποστήριξη της παροχής δημόσιων υπηρεσιών με επίκεντρο τον πολίτη στην Αλβανία, 
συμπεριλαμβανομένης της νομικής και θεσμικής μεταρρύθμισης μέσω της αξιοποίησης λύσεων ΤΠΕ και με βάση, 
εν γένει, τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 18 
μήνες και ο μέγιστος προϋπολογισμός 1.100.000 €. Είναι δυνατή, ακόμη, η επέκταση τόσο της διάρκειας της 
σύμβασης, όσο και του προϋπολογισμού της, κατά 550.000 €, κατόπιν ικανοποιητικής απόδοσης του αναδόχου 
και της διαθεσιμότητας της χρηματοδότησης. Η γλώσσα του διαγωνισμού είναι η αγγλική. Η προθεσμία 
υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής είναι η Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 16:00. Το κείμενο της 
προκήρυξης, όπου αναλύονται τα κριτήρια συμμετοχής και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για τον εν λόγω 
διαγωνισμό, είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:337992-
2016:TEXT:EL:HTML&src=0&tabId=1 
 
Συμφωνία Εγγυήσεων μεταξύ ΕΤΕ & Fondi BESA για τη στήριξη πολύ μικρών επιχειρήσεων στην 
Αλβανία, κυρίως του τομέα της γεωργίας, στο πλαίσιο του προγράμματος EaSI 
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) και το ίδρυμα μη τραπεζικής μικροχρηματοδότησης Fondi Besa 
(BESA) υπέγραψαν την πρώτη Συμφωνία για την απασχόληση και την αντιμετώπιση της μικροχρηματοδότησης 
της Κοινωνικής Καινοτομίας (ΕaSI) στην Αλβανία. Η Συμφωνία EaSI είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο, σε επίπεδο 
Ε.Ε., για την προώθηση υψηλού επιπέδου ποιότητας και βιώσιμης απασχόλησης, τη διασφάλιση επαρκούς και 
αξιοπρεπούς κοινωνικής προστασίας, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας και τη 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Η Συμφωνία για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI), είναι 
η πρώτη που υπογράφεται στην Αλβανία και στοχεύει κυρίως στη στήριξη των πολύ μικρών επιχειρήσεων, ιδίως 
τους τομέα της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και της νεανικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Θα καλύψει 
χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους 3 δισ. Λεκ (ήτοι περίπου 22 εκατ. €), ενώ αναμένεται ότι θα ωφεληθούν 
περισσότεροι από 5.000 μικρο-οφειλέτες, με περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Οι πολύ μικρές 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1474977305749&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137616
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1474977305749&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137616
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1474977305749&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137616
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1474978890154&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=01%2F09%2F2016&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137805
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1474978890154&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=01%2F09%2F2016&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137805
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1474978890154&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%2C36539&debpub=01%2F09%2F2016&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137805
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:337992-2016:TEXT:EL:HTML&src=0&tabId=1
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:337992-2016:TEXT:EL:HTML&src=0&tabId=1
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επιχειρήσεις που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για ένα μικρο-δάνειο στο πλαίσιο του EaSI στην Αλβανία 
μπορούν να το πράξουν, άμεσα, μέσω των υποκαταστημάτων της Fondi BESA.  
 
Κυρώσεις για την μη υλοποίηση επενδύσεων για την οποία έχει παραχωρηθεί κρατική γη με 1 € 
Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού συμβουλίου της Αλβανίας, κυρώσεις αναμένεται να υποστούν 
οι επενδυτές στους οποίους παραχωρήθηκε κρατική γη αντί τιμήματος 1 €, σε περίπτωση που δεν 
πραγματοποιήσουν την επένδυση μερικώς ή ολικώς. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η 
συνολική αξία της επένδυσης εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπει η σύμβαση, θα επιβληθεί 
πρόστιμο ίσο με το 10% της αξίας της μη πραγματοποιηθείσας επένδυσης. Αν δεν πραγματοποιηθεί μετά από 6 
μήνες, τότε θα καταπέσει η εγγυητική που έχουν προσκομίσει. Για κάθε θέση απασχόλησης που δεν 
δημιουργηθεί, θα επιβληθεί πρόστιμο 50.000 Λεκ / έτος (365 € / έτος περίπου). Βεβαίως, σε ορισμένες απολύτως 
δικαιολογημένες περιπτώσεις, είναι δυνατή η τροποποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και της σύμβασης, 
δίχως κυρώσεις. 
 
 

2. Αλβανική οικονομία 
 
Κατάταξη Αλβανίας ως προς τον Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας 2016-2017 
Σύμφωνα με έκθεση του World Economic Forum, η Αλβανία βαθμολογείται με 4,06 (με καλύτερη βαθμολογία το 
7) ως προς τον Δείκτη της Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας. Η βαθμολογία την κατατάσσει στην 80η θέση από 
138 χώρες, βελτιωμένη σε σχέση με την βαθμολογία του 2015-2016 που ήταν 3,9 και την κατέτασσε 93η από 140 
χώρες. Την χαμηλότερη βαθμολογία αποκομίζει στον 10ο πυλώνα του δείκτη που είναι το μέγεθος αγοράς (2,9) 
και ακολουθεί ο 12ος πυλώνας - καινοτομία (3,0), ο 2ος - υποδομές (3,5), ο 8ος - ανάπτυξη χρηματοοικονομικής 
αγοράς (3,6) και ο 9ος - τεχνολογική ετοιμότητα και 11ος - επιχειρηματική κουλτούρα με 3,7 έκαστος. Η υψηλότερη 
βαθμολογία, 6,3, παρατηρείται στον 4ο πυλώνα που είναι η υγεία και η πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αναλύοντας 
περαιτέρω τους παράγοντες που επηρεάζουν το δείκτη, οι πιο προβληματικοί στην επιχειρηματικότητα, με σειρά 
σπουδαιότητας, είναι η διαφθορά, το επίπεδο της φορολογίας, το χαμηλά μορφωμένο εργατικό δυναμικό, η 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η αστάθεια των πολιτικών, η γραφειοκρατία, η φτωχή ηθική στην εργασία, οι 
ανεπαρκείς υποδομές, το έγκλημα και η κλοπή. Ως προς τις γειτονικές χώρες, η Βοσνία και Ερζεγοβίνη 
κατατάσσεται χαμηλότερα με 3,80 (111η θέση), καθώς και η Σερβία με 3,97 (94η θέση), η Ελλάδα με 4,00 (86η 
θέση) και το Μαυροβούνιο με 4,05 (82η θέση). Υψηλότερα κατατάσσεται η Κροατία με 4,15 (74η θέση), η ΠΓΔΜ 
με 4,23 (68η θέση), η Ρουμανία με 4,30 (62η θέση), η Τουρκία με 4,39 (51η θέση) και η Βουλγαρία με 4,44 (50η 
θέση).    
 
3,2% ρυθμό ανάπτυξης αναμένει η Παγκόσμια Τράπεζα για την αλβανική οικονομία 
Σύμφωνα με την Τακτική Οικονομική Έκθεση για την Νοτιοανατολική Ευρώπη (SEERER) της Παγκόσμιας 
Τράπεζας, η ανάπτυξη αναμένεται να βελτιωθεί το 2016. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο ρυθμός 
ανάπτυξης, το 2016, αναμένεται να ανέλθει στο 3,2 %, από 2,8% το 2015. Το 2018, ο ρυθμός ανάπτυξης 
προβλέπεται να ανέλθει στο 3,5%. Σε περιφερειακό επίπεδο, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται χαμηλότερος, 2,7% 
το 2016, από 2,2% το 2015, αλλά με αυξητικές τάσεις ως το 2018. Η οικονομική ανάπτυξη επίδρασε θετικά στην 
απασχόληση και την καταπολέμηση της φτώχειας. Εκτός από την αύξηση της κατανάλωσης, οι ιδιωτικές 
επενδύσεις και κυρίως, τα μεγάλα έργα στον ενεργειακό τομέα αναμένεται να συμβάλουν τα 2/3 της ανάκαμψης 
της αλβανικής οικονομίας, την περίοδο 2016 - 2018. 
 
Αύξηση Ξένων Άμεσων Επενδύσεων κατά 22% το β΄ τρίμηνο 2016 
Σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας, οι Ξένες Άμεσες Επενδύσεις 
(FDI) κατέγραψαν, κατά το β΄ τρίμηνο 2016, αύξηση 22% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 
προηγούμενου έτους και ανήλθαν σε 240 εκατ. €. Ωστόσο, σημειώνεται ότι, συνολικά το α΄ εξάμηνο 2016, οι 
Ξένες Άμεσες Επενδύσεις μειώθηκαν κατά 15% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο 2015, κυρίως, εξ’ αιτίας της πτώσης 
της τιμής των πρώτων υλών που έδρασε ως αντικίνητρο για επενδύσεις στην εξορυκτική βιομηχανία. Σύμφωνα 
όμως με τους εμπειρογνώμονες, οι Ξένες Άμεσες Επενδύσεις επεκτείνονται σε τομείς με δυναμική για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση. Το 2015, οι επενδύσεις αποτέλεσαν τον βασικό πυλώνα της οικονομικής 
ανάπτυξης. 
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Μείωση των μεταναστευτικών εμβασμάτων κατά το β΄ τρίμηνο 2016 
Τα μεταναστευτικά εμβάσματα, κατά το β΄ τρίμηνο 2016, ανήλθαν σε 154 εκατ. €, ήτοι μειωμένα κατά 5% σε 
σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας. Συνολικά, κατά το 
α΄ εξάμηνο 2016, τα μεταναστευτικά εμβάσματα ανήλθαν σε 282 εκατ. € ή 7,2% λιγότερα από το α΄ εξάμηνο του 
2015. Η μείωση των μεταναστευτικών εμβασμάτων είναι φυσικό επακόλουθο της μακρόχρονης παραμονής των 
μεταναστών στις άλλες χώρες και της σταδιακής απώλειας στενής σύνδεσης με τις οικογένειές τους στην 
Αλβανία. Τα μεταναστευτικά εμβάσματα που για πολλά έτη συνιστούσαν την κινητήρια δύναμη της αλβανικής 
οικονομίας, αντικαθίστανται σταδιακά από τις Ξένες Άμεσες Επενδύσεις. 
 
Σταθερό το χρηματοοικονομικό σύστημα της Αλβανίας κατά το α΄ εξάμηνο 2016 
Σύμφωνα με την Έκθεση Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας, για το α΄ εξάμηνο 2016, της Τράπεζας της 
Αλβανίας, το τραπεζικό και χρηματοοικονομικό σύστημα παρέμεινε σταθερό. Η οικονομική ανάπτυξη της χώρας 
οδηγήθηκε, κυρίως, από την εγχώρια ζήτησε και σημείωσε ετήσια αύξηση 2,96% κατά το α΄ τρίμηνο του έτους. 
Επίσης, βελτιώθηκαν οι δείκτες απασχόλησης. Ως προς το τραπεζικό σύστημα, όλοι οι κύριοι δείκτες 
(κεφαλαιοποίηση, ρευστότητα, κερδοφορία) αποδεικνύουν την ετοιμότητά του να ανταπεξέλθει τους κινδύνους. 
Ωστόσο, η Τράπεζα της Αλβανίας επισημαίνει την αύξηση του πιστωτικού κινδύνου κατά το α΄ εξάμηνο 2016. Το 
ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων ανήλθε στο 20% από 18,2% στο τέλος του 2015. Σε αυτή την εξέλιξη 
συνέβαλαν τα επιχειρηματικά δάνεια, η πίστωση σε ξένο νόμισμα και τα μεσοπρόθεσμα δάνεια.  
 
Λιανικό εμπόριο, β΄ τρίμηνο 2016 
Σύμφωνα με την INSTAT, o δείκτης όγκου του κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο, το β΄ τρίμηνο 2016, 
παρουσίασε αύξηση +6,2%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015. Αν δεν υπολογισθεί το λιανικό εμπόριο 
καυσίμων για οχήματα, ο δείκτης αυξήθηκε κατά +10,9%. Τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην αύξηση είχε η ομάδα 
«Προϊόντα εκτός των τροφίμων σε εξειδικευμένα καταστήματα και μη», εξαιρουμένων των λιανικών πωλήσεων 
καυσίμων, της οποίας ο δείκτης αυξήθηκε κατά +11,5%. Ο δείκτης για την ομάδα «Τρόφιμα, αναψυκτικά και 
καπνός σε εξειδικευμένα καταστήματα και μη» αυξήθηκε κατά +9,6% σε σχέση με το β΄ τρίμηνο 2015. Ο όγκος 
κύκλου εργασιών της ομάδας «Λιανική πώληση καυσίμων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα» μειώθηκε 
κατά -1,2% σε σχέση με το β΄ τρίμηνο 2015 και αυξήθηκε κατά +15% συγκριτικά με το α΄ τρίμηνο 2016. Στον 
δείκτη όγκου κύκλου εργασιών συνεισέφεραν θετικά οι υπο-ομάδες «Λιανική πώληση προϊόντων πλην τροφίμων 
σε εξειδικευμένα καταστήματα και μη » (+4,5 π.μ.) και «Λιανική πώληση τροφίμων, αναψυκτικών και καπνού σε 
εξειδικευμένα καταστήματα και μη» (+2,3 π.μ.). Αρνητικά επηρέασε η «Λιανική πώληση καυσίμων» (-0,6 π.μ.). 
 
Εξωτερικό εμπόριο, Αύγουστος 2016 
Σύμφωνα με την INSTAT, τον Αύγουστο 2016, η αξία των εξαγωγών ήταν 16 δισ. Λεκ (περίπου 117 εκατ. €), 
σημειώνοντας αύξηση +6,8% σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2015 και μείωση -27,1% σε σύγκριση με τον Ιούλιο 
2016. Η αξία των εισαγωγών, τον Αύγουστο 2016, ήταν 46 δισ. Λεκ (περίπου 337 εκατ. €), παρουσιάζοντας 
αύξηση κατά +14,3% σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2015 και μείωση -8,4% σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2016. Το 
εμπορικό έλλειμμα, για τον μήνα Αύγουστο 2016, ήταν 29 δισ. Λεκ (περίπου 212 εκατ. €) εμφανίζοντας αύξηση 
κατά +19,0%, σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2015 και +6,9% σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2016. 
Επιρροή κύριων ομάδων στην ετήσια μεταβολή των εξαγωγών: Τον Αύγουστο 2016, η ετήσια αύξηση των 
εξαγωγών, κατά +6,8%, επηρεάστηκε από τις κάτωθι ομάδες προϊόντων: «Κλωστοϋφαντουργικά και 
Υποδήματα» (+6,4%), «Τρόφιμα, ποτά και καπνός» (+1,6%) και «Δομικά υλικά και μέταλλα» (+1,3%). Αρνητικά 
επέδρασαν οι ομάδες  «Ορυκτά, καύσιμα και ηλεκτρισμός» (-3,3%), «Τεχνουργήματα από ξύλο και είδη χάρτου» 
(-0,3%) και «Δέρματα και προϊόντα αυτών» (-0,1%).  
Επιρροή κύριων ομάδων στην ετήσια μεταβολή των εισαγωγών: Τον Αύγουστο 2016, η ετήσια αύξηση των 
εισαγωγών, κατά +14,3%, επηρεάστηκε από τις ομάδες: «Μηχανήματα και ανταλλακτικά εξοπλισμού» (+10,4%), 
«Χημικά και πλαστικά προϊόντα» (+2,6%) και «Τρόφιμα, ποτά και καπνός» (+1,0%). Αρνητικά επέδρασε η ομάδα 
«Ορυκτά, καύσιμα και ηλεκτρισμός» (-2,4%). 
Τον Αύγουστο 2016, οι χώρες με τις οποίες η Αλβανία είχε τη μεγαλύτερη αύξηση των εξαγωγών, σε σύγκριση 
με τον Αύγουστο 2015 είναι οι εξής: Ελλάδα (+34,5%), ΠΓΔΜ (+6,1%) και Ισπανία (+4,4%). Ενώ, χώρες, με τις 
οποίες είχε μείωση των εξαγωγών ήταν οι κάτωθι: Γερμανία (-11,6%), Ιταλία (-10,9%) και Κόσοβο (-9,0%). Ως 
προς τις εισαγωγές, τον Αύγουστο 2016, οι χώρες με τις οποίες η Αλβανία είχε την υψηλότερη αύξηση των 
εισαγωγών, σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2015 ήταν οι εξής: Τουρκία (+14,5%), Ελλάδα (+12,1%) και Ιταλία 
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(+5,6%). Ενώ, οι χώρες με τις οποίες είχε μείωση των εισαγωγών ήταν Ρωσία (-12,6%), Πολωνία (-6,4%) και 
Σερβία (-3,9%).  
Το εμπόριο με τις χώρες της ΕΕ είναι το 62,2% του συνολικού εμπορίου. Τον Αύγουστο 2016, οι εξαγωγές προς 
τις χώρες της ΕΕ κατέλαβαν το 74,0% του συνόλου των εξαγωγών και οι εισαγωγές από χώρες της ΕΕ κατέλαβαν 
το 58,5% του συνόλου των εισαγωγών. Οι κύριοι εμπορικοί εταίροι ήταν η Ιταλία (28,6%), η Ελλάδα (7,4%), η 
Κίνα (7,2%) και η Τουρκία (6,7%). 
 
Δείκτης Τιμών Εισαγωγής, β΄ τρίμηνο 2016 
Σύμφωνα με την INSTAT, κατά το β΄ τρίμηνο 2016, ο Δείκτης Τιμών Εισαγωγής ανήλθε στο 97,3% σε σχέση με 
το έτος βάσης (2012=100). Η ετήσια μεταβολή του δείκτη είναι -1,7%. Ο δείκτης τιμών εισαγωγής στον τομέα 
«Ορυχεία και λατομεία» και «Βιομηχανία» κατέγραψε μείωση -6,4% και -1,7% αντίστοιχα.  
Η τριμηνιαία μεταβολή του δείκτη τιμών εισαγωγής είναι +1,0%. Ο δείκτης τιμών εισαγωγής στον τομέα 
«Βιομηχανία» κατέγραψε αύξηση +1,0%, με τις τιμές εισαγωγής στην «Παραγωγή υφασμάτων» να αυξάνεται 
κατά +3,1% και στην «Παραγωγή δερμάτων και δερμάτινων ειδών» κατά +3,0%. Από την άλλη πλευρά, οι τιμές 
εισαγωγής στην «Παραγωγή τροφίμων» και στην «Παραγωγή ειδών ένδυσης» μειώθηκαν κατά -1,6% και -0,8% 
αντίστοιχα. Οι τιμές εισαγωγής στον τομέα «Ορυχεία και λατομεία» μειώθηκαν κατά -6,2%, με τα προϊόντα 
γαιάνθρακα και λιγνίτη να καταγράφουν, ωστόσο, την υψηλότερη αύξηση +11,9%.  
 
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) - Αύγουστος 2016 
O Δείκτης Τιμών Καταναλωτή έφτασε, τον Αύγουστο 2016, το 101,1%, σε σχέση με το έτος βάσης, ήτοι τον 
Δεκέμβριο 2015 (σημειώνεται ότι ο ΔΤΚ υπολογίζεται, από 1.1.2016, με νέο καλάθι προϊόντων). Τον Αύγουστο 
2016, η ετήσια μεταβολή της τιμής καταναλωτή ήταν 2,0%. Ένα χρόνο πριν, η ετήσια μεταβολή ήταν 1,9%. Η 
συμβολή των κύριων ομάδων στην ετήσια μεταβολή του ΔΤΚ είχαν ως εξής: Η αύξηση του ΔΤΚ, κατά τον 
Αύγουστο 2016, οφείλεται, κυρίως, στην αύξηση στην ομάδα «Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά» κατά +1,70 
π.μ. Οι υψηλότερες τιμές στην ομάδα «Εκπαίδευση» συνέβαλαν κατά +0,17 π.μ. και τα «Αλκοολούχα ποτά και 
καπνός» και «Αναψυχή και πολιτισμός» κατά +0,07 π.μ. έκαστος. Οι τιμές στις ομάδες «Έπιπλα, είδη 
νοικοκυριού και συντήρηση», «Διάφορα αγαθά και υπηρεσίες» και «Ξενοδοχεία, Καφετέριες και Εστιατόρια» 
συνέβαλαν κατά +0,08 π.μ., +0,03 π.μ. και +0,02 π.μ. Αρνητικά συνέβαλαν οι τιμές στην ομάδα «Μεταφορές» 
κατά -0,14 π.μ. και στην ομάδα «Ένδυση και υπόδηση» κατά -0,01 π.μ. 
Σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2015, οι τιμές αυξήθηκαν περισσότερο στην ομάδα «Τρόφιμα και μη αλκοολούχα 
ποτά» κατά +4,7%, ακολουθούμενη από την ομάδα «Υπηρεσίες Εκπαίδευσης» κατά +4,4%, «Αναψυχή και 
πολιτισμός» κατά +2,4 % και «Αλκοολούχα ποτά και καπνός» κατά 1,4%. Εντός της ομάδας των τροφίμων, οι 
τιμές στην υποομάδα «λαχανικά συμπεριλαμβανομένων των πατατών» αυξήθηκαν κατά 19,2%, ακολουθούμενη 
από την υποομάδα «φρούτα», κατά 15,1%, «γάλα, τυρί και αυγά» κατά 4,5%, «ιχθυηρά» κατά 3,6%, «ζάχαρη, 
μαρμελάδες και επιδόρπια» κατά 2,7%, κ.λ.π. Εντωμεταξύ, οι τιμές στις ομάδες «κρέας» και «ψωμί και 
δημητριακά» μειώθηκαν, κατά -1,4% και -0,5% αντίστοιχα. Από την άλλη πλευρά, οι τιμές που παρουσίασαν τη 
μεγαλύτερη μείωση ήταν στην ομάδα «Μεταφορές» (-2,2%),  ακολουθούμενη από τις ομάδες «Ένδυση και 
υπόδηση» και «Επικοινωνία» κατά -0,4% και -0,1% αντίστοιχα.  
Η μηνιαία μεταβολή του ΔΤΚ ήταν 0,9%. Σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2016, οι τιμές αυξήθηκαν περισσότερο στην 
ομάδα «Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά» κατά 2,3%, με την υποομάδα «λαχανικά συμπεριλαμβανομένων των 
πατατών» να καταγράφει την μεγαλύτερη αύξηση, 12,2% και τα «φρούτα» 1,7%.  
 
Δείκτης Τιμών Παραγωγού, β΄ τρίμηνο 2016 
Σύμφωνα με την INSTAΤ, κατά το β΄ τρίμηνο του 2016, ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού έφτασε στο 99,7% σε 
σύγκριση με το έτος βάσης (2010=100).  
Η ετήσια μεταβολή του δείκτη είναι -2,0%. Οι χαμηλότερες τιμές εμφανίσθηκαν στον τομέα «Ορυχεία και 
λατομεία» κατά -5,7%. Οι τιμές των προϊόντων εξόρυξης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου κατέγραψαν 
μείωση -10,1%.  
Οι τιμές παραγωγού στις δραστηριότητες που αφορούν στη «Βιομηχανία» σημείωσαν μείωση -0,2%, σε σχέση 
με το β΄ τρίμηνο του προηγούμενου έτους, με τις μεγαλύτερες μειώσεις να καταγράφονται στα «Προϊόντα 
Υφαντουργίας» (-5,1%) και στα «Είδη Χάρτου» (-0,8%). Από την άλλη πλευρά, οι τιμές παραγωγού στην 
«Παραγωγή τροφίμων» και «Είδη ένδυσης» αυξήθηκαν κατά +0,1% και +1,2% αντίστοιχα. 
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Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015, οι τιμές των προϊόντων που παράγονται και πωλούνται στην 
εγχώρια αγορά μειώθηκαν κατά -0,6%, με σημαντικότερη μείωση να καταγράφεται στον τομέα «Ορυχεία και 
Λατομεία» κατά -0,5% και «Βιομηχανία» κατά -0,2%. Ακόμη, οι τιμές των προϊόντων που προορίζονται για 
εξαγωγή μειώθηκαν κατά -3,8%, με σημαντικότερη μείωση να καταγράφεται στα «Προϊόντα εξόρυξης αργού 
πετρελαίου και φυσικού αερίου» κατά -17,4%.  
Η τριμηνιαία μεταβολή του δείκτη τιμών παραγωγού είναι +2,4%. Συγκεκριμένα, οι τιμές των προϊόντων στον 
τομέα «Ορυχεία και λατομεία» αυξήθηκαν κατά +9,6%. Οι υψηλότερες τιμές καταγράφηκαν σε προϊόντα εξόρυξης 
αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, κατά +14,6%.  
Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στον τομέα «Βιομηχανία», στο σύνολό του, αυξήθηκε κατά +1,1%. Σημειώνεται η 
αύξηση των τιμών παραγωγού κατά +8,7% στα μεταλλουργικά προϊόντα, καθώς και η μείωση -0,5% στα τρόφιμα. 
Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού για την εγχώρια αγορά έφθασε το 99,3%, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 
0,3%, σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2016 (2010 = 100). Οι υψηλότερες τιμές καταγράφηκαν στον τομέα 
"Ορυχεία και λατομεία" κατά +15,4%. Οι τιμές παραγωγού στον τομέα «Βιομηχανία» μειώθηκαν κατά -0,3%.  
Ο Δείκτης Τιμών Εξαγωγών έφθασε το 95,9% παρουσιάζοντας μείωση κατά -5,5%, σε σύγκριση με το 
προηγούμενο τρίμηνο. Μείωση του δείκτη τιμών εξαγωγής κατά -12,7% παρουσίασε ο τομέας «Ορυχεία και 
Λατομεία» και κατά -2,5% η «Βιομηχανία». 
 
Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, β΄ τρίμηνο 2016 
Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε η INSTAT, το β΄ τρίμηνο 2016, το τμήμα του πληθυσμού ηλικίας 15-64 ετών 
αντιπροσωπεύει το 69,5% του συνολικού πληθυσμού της Αλβανίας. Σε αυτό το τμήμα, οι οικονομικά ενεργοί 
στην αγορά εργασίας, ήτοι εργάζονται ή αναζητούν ενεργά εργασία είναι το 65,8%, ενώ οι οικονομικά μη ενεργοί 
34,2%. Το μεγαλύτερο μερίδιο στην απασχόληση κατέχει η γεωργία με 38,9% και οι υπηρεσίες της αγοράς 
(χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευές οχημάτων, ξενοδοχεία και εστίαση, μεταφορές, αποθήκευση και 
επικοινωνία, νομισματική και χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση, real estate) με 24,9%. Το μερίδιο των 
υπηρεσιών που δεν συνδέονται με την αγορά, ήτοι δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση, εκπαίδευση, υγεία κλπ., είναι 16,5%, ενώ η απασχόληση στη βιομηχανία αντιπροσωπεύει το 9,9% 
της συνολικής απασχόλησης. Η ανεργία για την ηλικιακή ομάδα 15 - 64 ετών είναι 15,9%, με την ανεργία των 
νέων (15-29 ετών) να ανέρχεται σε 29,9% και την ανεργία των αντρών να είναι κατά 2,5 εκατοστιαίες μονάδες 
υψηλότερη από των γυναικών (17% έναντι 14,5%).  
 
 

3. Ευρωπαϊκή προοπτική 
 
8ο Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Αλβανίας (ΣΣΣ), (Βρυξέλλες, 08.09.2016) 
Πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στις 8 Σεπτεμβρίου τ.έ., η 8η Σύνοδος του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και 
Σύνδεσης ΕΕ-Αλβανίας, της οποίας συμπροέδρευσαν η Ύπατη Εκπρόσωπος Εξωτερικών Υποθέσεων και 
Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα Federica Mogherini και ο A/Πρωθυπουργός, κ. Edi Rama. Την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσώπησε ο Επίτροπος Πολιτικής Γειτονίας και Ενταξιακών Διαπραγματεύσεων, κ. J. 
Hahn. Στην αλβανική αντιπροσωπεία συμμετείχαν ο Υπουργός Εξωτερικών, κ. Ditmir Bushati, η Υπουργός 
Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, κα Klajda Gjosha και η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την 
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, κα Majlinda Bregu, ως εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης. Tο Συμβούλιο σημείωσε ότι, 
σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έκθεσης της Επιτροπής του 2015 για την Αλβανία, η χώρα πραγματοποίησε 
περαιτέρω πρόοδο προς την εκπλήρωση των πολιτικών κριτηρίων προσχώρησης στην ΕΕ και ότι, σε γενικές 
γραμμές, συνεχίστηκε η σταθερή πρόοδος όσον αφορά στις πέντε βασικές προτεραιότητες για την έναρξη των 
ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Σημείωσε, ακόμη, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 
15ης Δεκεμβρίου 2015, στα οποία είχε αναγνωριστεί η συνεχιζόμενη προσήλωση της Αλβανίας στο πρόγραμμα 
των μεταρρυθμίσεων. Στα συμπεράσματα αυτά το Συμβούλιο είχε τονίσει ότι η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης 
εξακολουθούσε να αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την περαιτέρω πρόοδο της διαδικασίας προσχώρησης της 
Αλβανίας στην ΕΕ και ότι θα μπορούσε επίσης να έχει μετασχηματιστικό αντίκτυπο σε άλλες μεταρρυθμίσεις. 
Το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Αλβανίας επιβεβαίωσε ότι, η Αλβανία διατήρησε έναν συνολικά 
σταθερό ρυθμό εφαρμογής των μέτρων για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης. Η ΕΕ εξέφρασε 
ικανοποίηση για το γεγονός ότι, τον Ιούλιο υπερψηφίστηκε ομόφωνα δέσμη συνταγματικών τροποποιήσεων για 
την πλήρη και συνολική μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης. Το Συμβούλιο έλαβε υπό σημείωση την πρόσφατη 
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υπερψήφιση του νόμου για την αξιολόγηση των δικαστών και των εισαγγελέων, γεγονός που συνιστά σοβαρό 
βήμα προόδου για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντικό να 
προχωρήσει γρήγορα. Η ΕΕ εξέφρασε, επίσης, ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Αλβανία έλαβε περαιτέρω μέτρα 
για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και για ζητήματα που άπτονται 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το ΣΣΣ επιδοκίμασε τη συνεχιζόμενη ενεργό συμμετοχή της Αλβανίας σε 
περιφερειακές πρωτοβουλίες και δομές στη νοτιοανατολική Ευρώπη, τις σχέσεις καλής γειτονίας που 
αναπτύσσει και την εποικοδομητική στάση που τηρεί στην περιοχή. Η ΕΕ αναγνώρισε τον ρόλο της Αλβανίας 
στην περιοχή ως δραστήριου και εποικοδομητικού εταίρου και υπογράμμισε τη σημασία που έχει η προσήλωση 
της χώρας στην ανάπτυξη θετικής παρουσίας στην περιοχή, μεταξύ άλλων με τη σύναψη διμερών συμβάσεων, 
και στην περαιτέρω προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας. Η ΕΕ επανέλαβε ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας 
και η περιφερειακή σταθερότητα αποτελούν ουσιώδη στοιχεία της Διαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 
Το ΣΣΣ εξέφρασε ικανοποίηση για την πλήρη ευθυγράμμιση της Αλβανίας με τις αποφάσεις του Συμβουλίου 
καθώς και στο πεδίο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας.  
 

Συνάντηση της Πρέσβεως της Ελλάδος στην Αλβανία με την Α/Υπουργό Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης 
Η Πρέσβυς της Ελλάδος στην Αλβανία, κα Ελένη Σουρανή συναντήθηκε, στις 2.9.2016, με την Α/Υπουργό 
Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, κα Klajda Gjosha, με την οποία συζήτησε θέματα που άπτονται της ενταξιακής 
πορείας της Αλβανίας. Η Α/Υπουργός εκτίμησε θετικά τη συνεργασία με την Ελλάδα, ειδικά σε κοινά 
διασυνοριακά προγράμματα, τα οποία έχουν θετικό αποτέλεσμα για την κοινωνία. Ευχαρίστησε, ακόμη, την 
Ελλάδα για την υποστήριξη που έχει προσφέρει στην Αλβανία ως προς την διαδικασία ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια διαδικασία χωρίς επιστροφή για την χώρα. Η κα Gjosha 
επιβεβαίωσε τη δέσμευση της Αλβανίας να πραγματοποιήσει όλες τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις. Όσον 
αφορά στην μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, η Πρέσβυς της Ελλάδος επισήμανε τη σημασία της στην ευρωπαϊκή 
πορεία της χώρας και χαιρέτισε τη συναινετική έγκρισή της τον Ιούλιο τ.έ. 
 

Αναβολή ψήφισης νέου πακέτου νομοσχεδίων για τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης 
Η αλβανική βουλή ανέβαλε, για ακόμη μία φορά, την προγραμματισμένη για τις 29.09.2016, ψήφιση των έξι 
τελευταίων νομοσχεδίων του πακέτου της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης. Σύμφωνα με επίσημες πηγές, ο λόγος 
της αναβολής ήταν η μη ολοκλήρωση της συζήτησης στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη μεταρρύθμιση της 
δικαιοσύνης. 
 
Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ Αλβανίας και ΕΕ για τη συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη 
δικαιοσύνη 

Στις 28.09.2016, ο Α/Υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Ylli Manjani και η Επίτροπος για τη Δικαιοσύνη, κα Vera Jourová 
υπέγραψαν Μνημόνιο Κατανόησης για τη συμμετοχή της Αλβανίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη 
δικαιοσύνη. Το εν λόγω πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη έργων στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας, 
εκπαίδευσης δικαστικών και πρόσβασης στο σύστημα δικαιοσύνης. Η Επίτροπος κάλεσε την Αλβανία να 
υιοθετήσει τους υπόλοιπους νόμους της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης και να ξεκινήσει την αξιολόγηση των 
δικαστικών και των εισαγγελέων. 
 
 

4. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 
 
Συμμετοχή Αλβανίας στην 71η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών 
Αλβανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. B. Nishani συμμετείχε στην 71η Γενική 
Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, που έλαβε χώρα από 18-22.9.2016 στη Νέα Υόρκη. Κατά την ομιλία του, ο κ. 
Nishani τόνισε τη δέσμευση της Αλβανίας στην ατζέντα 2030 των ΗΕ και ανακοίνωσε το ενδιαφέρον της Αλβανίας 
για ενεργό συμμετοχή στο 3ο Συνέδριο των ΗΕ για τη στέγαση και τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη (HABITAT III). 
Επίσης, επαναεπιβεβαίωσε την προσήλωση της χώρας του στην ένταξη στην ΕΕ και την υλοποίηση των 
απαραίτητων μεταρρυθμίσεων. Στο περιθώριο της 71ης Γενικής Συνέλευσης, ο Α/Υπουργός Εξωτερικών, κ. D. 
Bushati πραγματοποίησε συναντήσεις, μεταξύ άλλων, με την Ύπατη εκπρόσωπό της ΕΕ για την Εξωτερική 
Πολιτική, κα Federica Mogherini και τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών, κ. Frank-Walter Steinmeier. Με την κα 
Mogherini, κύριο θέμα συζήτησης αποτέλεσαν οι πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή και η ενδυνάμωση της 
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συνεργασίας ανάμεσα στην ΕΕ και τα Δυτικά Βαλκάνια. Επίσης, ανέπτυξαν την πρόοδο ως προς τις 5 
προτεραιότητες για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Η κα Mogherini επιβεβαίωσε τη στήριξη της 
ΕΕ για την υλοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και επαίνεσε τον εποικοδομητικό ρόλο της Αλβανίας 
σε περιφερειακό επίπεδο. Στη συνάντηση του κ. Bushati με τον κ. Steinmeier, τονίσθηκαν οι άριστες σχέσεις των 
δύο χωρών και η θέλησή τους για περαιτέρω εμβάθυνση. Ο Γερμανός ΥΠΕΞ επέμεινε στη σημασία της 
προώθησης της ευρωπαϊκής ατζέντας της Αλβανίας. Ανέλυσαν, ακόμη, τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, τις 
προκλήσεις της ασφάλειας και την ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων. Εκτός των ανωτέρω, ο Α/ΥΠΕΞ 
συμμετείχε σε συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Χάρτας της Αδριατικής (ΗΠΑ, Αλβανία, Βοσνία και 
Ερζεγοβίνη, Κροατία, Μαυροβούνιο, ΠΓΔΜ και ως παρατηρητές η Σερβία και το Κόσσοβο), οι οποίοι 
επικεντρώθηκαν σε ζητήματα που άπτονται της ασφάλειας στα Δυτικά Βαλκάνια. Συνάντηση πραγματοποίησαν, 
ακόμη, οι Υπουργοί Εξωτερικών του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας (RCC), ο Επίτροπος κ. J. Hahn και 
ο Γενικός Γραμματέας του RCC, κ. G. Svilanovic, οι οποίοι επικεντρώθηκαν στην πρόοδο των διαδικασιών 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στην περιοχή μετά τη διαδικασία του Βερολίνου. Οι συμμετέχοντες σημείωσαν τη 
διασύνδεση μεταξύ των χωρών, κυρίως στον τομέα των υποδομών και της ενέργειας. Επιπλέον, ο Α/ΥΠΕΞ 
ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για την πρόοδο της δημιουργίας του γραφείου του Ταμείου Δυτικών Βαλκανίων 
στα Τίρανα, καθώς και του Περιφερειακού Γραφείου Συνεργασίας Νέων, που προάγουν περαιτέρω την 
περιφερειακή συνεργασία. 
 
Επίσκεψη του Πρίγκηπα της Σαουδικής Αραβίας  Al-Saud στην Αλβανία (8.9.2016) 
Επίσκεψη στην Αλβανία πραγματοποίησε, στις 8.9.2016, ο Πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας Sultan Bin Salama 
bin Abdulaziz Al-Saud, ο οποίος είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Τουρισμού και 
Πολιτισμικής Κληρονομιάς της Σουηδικής Αραβίας. Κατά την επίσκεψή του συναντήθηκε με τον Δήμαρχο 
Δυρραχίου, κ. Vangjush Dako, στον οποίο εξέφρασε το ενδιαφέρον του για τουριστικά συγκροτήματα στο 
Δυρράχιο, το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας με ενδιαφέρουσες αρχαιότητες. Τον Σαουδάραβα Πρίγκηπα 
δέχθηκαν, επίσης, ο ΠτΔ, κ. B. Nishani και ο Α/ΠΘ, κ. E. Rama, με τους οποίους συζητήθηκε η δυνατότητα 
συνεργασίας σε έργα κοινού ενδιαφέροντος, όπως στον τουρισμό, υποδομές και την πολιτιστική κληρονομιά. 
 

Πρωτοβουλία της Ουγγαρίας για την υποστήριξη αλβανικών επιχειρήσεων 
Η ουγγρική Κυβέρνηση, στοχεύοντας στην εμβάθυνση της οικονομικής συνεργασίας και των εμπορικών 
σχέσεων με την Αλβανία, ανέλαβε την πρωτοβουλία "country limit", μέσω της οποίας θα διατεθούν 184,6 εκατ. € 
με τη μορφή δανείων προς τις αλβανικές επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς ή ουγγρικές επιχειρήσεις που 
συνεργάζονται με την Αλβανία. Η διαχείριση των κονδυλίων θα πραγματοποιηθεί από την τράπεζα EXIM. Μέσω 
της πρωτοβουλίας θα καλυφθεί το 85% του ποσού, ενώ το 15% θα πρέπει να καλυφθεί από τον δανειοδοτούμενο. 
Τα δάνεια δύνανται να είναι βραχυπρόθεσμα (30 ημέρες έως 2 έτη) ή μεσοπρόθεσμα (2-10 έτη). Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες με την Εμπορική Ακόλουθο της 
Ουγγρικής Πρεσβείας στα Τίρανα, κα Martina Kasnyik (martina.kasnyik@mfa.gov.hu; τηλ.: +355 4 2232238 και 
+ 355 68 804 5215). 
 

11η Σύνοδος Υπουργών Γεωργίας Κ-Μ του CIHEAM (22-23.09.2016) 
Πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα, στις 21-22 Σεπτεμβρίου 2016, η 11η Σύνοδος των Υπουργών Γεωργίας των 13 
Κρατών - Μελών του Διεθνούς Κέντρου Ανώτατων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών (International Center for 
Advanced Mediterranean Agronomic Studies - CIHEAM). Από ελληνικής πλευράς, συμμετείχε ο Γενικός 
Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, κ. Χαράλαμπος Κασίμης. Βασικό θέμα της Διάσκεψης αποτέλεσε η μετανάστευση και η αγροτική 
ανάπτυξη στη Μεσόγειο. Κατά τη Διάσκεψη παρουσιάστηκε η Στρατηγική Agenda 2025 του CIHEAM, η οποία 
περιλαμβάνει 4 πυλώνες για: την προστασία του περιβάλλοντος με περιορισμό της σπατάλης φυσικών πόρων 
και τροφίμων, την επισιτιστική ασφάλεια και τη διατροφή, την ανάπτυξη της υπαίθρου και την απασχόληση των 
νέων και τη διαχείριση των κρίσεων στον τομέα της γεωργίας. Στην παρέμβασή του ο κ. Κασίμης ανέφερε, μεταξύ 
άλλων, ότι στις χώρες με σημαντικές μεταναστευτικές ροές παρατηρείται ισχυρή συγκέντρωση και στις αγροτικές 
περιοχές. Η άφιξη των οικονομικών μεταναστών στη νότια Ευρώπη, στις αρχές της δεκαετίας του '90, υποστήριξε 
την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, βοηθώντας μεγάλο μέρος των αγροτών να 
αναδιαρθρώσουν, διατηρήσουν, ή και να μεγαλώσουν τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις τους. Επισήμανε επίσης την 
ανάγκη υιοθέτησης και υποστήριξης πολιτικών που θα στηρίζουν τις χώρες προέλευσης των μεταναστών ώστε 
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να περιορίζονται οι πιέσεις των μεταναστευτικών ροών. Όσον αφορά στις προτεραιότητες της Στρατηγικής 
Agenda 2025, ο κ. Κασίμης τόνισε ότι κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης στην 
περιοχή της Μεσογείου και δημιουργούν τη βάση για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Κρατών-Μελών 
του CIHEAM. Επισήμανε ότι η αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών προκλήσεων είναι συνδεδεμένη με 
την υιοθέτηση καινοτόμων προσεγγίσεων και εργαλείων με βάση το τρίπτυχο «Ποικιλότητα - Αειφορία - 
Παραγωγικότητα», αναπόσπαστο μέρος του οποίου πρέπει να είναι και ο σεβασμός των δικαιωμάτων των 
μεταναστών. Με βάση τα διαμειφθέντα στη συνάντηση υιοθετήθηκε από τα Κράτη-Μέλη, Διακήρυξη με τα 
συμπεράσματα της Διάσκεψης. Μετά το πέρας των εργασιών της Διάσκεψης, ο κ. Κασίμης είχε συνάντηση με 
τον Γενικό Γραμματέα του CIHEAM, κ. Cosimo Lacirignola, παρουσία του Διευθυντή του Μ.Α.Ι.Χ., κ. Γιώργου 
Μπαουράκη, κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τον Οργανισμό και τον ρόλο της χώρας μας σε 
αυτόν. 
 

ΛΗΞΗ 1.11.2016 - Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας ΠΓΔΜ - Αλβανίας 2014 -2020 
Δημοσιεύθηκε, στις 16 Σεπτεμβρίου 2016, η 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας (CBC) Αλβανίας - ΠΓΔΜ. Το Πρόγραμμα Διασυνοριακής 
Συνεργασίας ανάμεσα στην Αλβανία και την ΠΓΔΜ, για την περίοδο 2014 - 2020, έχει συνολικό προϋπολογισμό 
11,9 εκατ. €, ο οποίος επιμερίζεται στις κάτωθι προτεραιότητες: α) Ενίσχυση του τουρισμού και της πολιτιστικής 
και φυσικής κληρονομιάς (31,5%), β) Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της επιχειρηματικότητας, του εμπορίου 
και των επενδύσεων (31,5%), γ) Προστασία του περιβάλλοντος, αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και 
πρόληψη και διαχείριση κινδύνων (27%), και δ) Τεχνική βοήθεια (10%). Η προθεσμία υποβολής προτάσεων 
λήγει την 1η Νοεμβρίου 2016. Σε αυτή την πρόσκληση θα διατεθούν 2.890.000 €. Περισσότερες πληροφορίες 
είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&apply=
N&aofr=152956&userlanguage=EN 
 

Επίσκεψη του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης της ΠΓΔΜ στα Τίρανα (28.9.2016) 
Επίσκεψη στα Τίρανα πραγματοποίησε, στις 28.9.2016, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης της ΠΓΔΜ αρμόδιος 
για την υλοποίηση της Συμφωνίας Πλαίσιο της Οχρίδας, κ. Festim Halili. Θέμα της συζήτησης αποτέλεσαν οι 
διμερείς σχέσεις και η ενθάρρυνση της συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές. Τόνισαν την ανάγκη 
υλοποίησης της Συμφωνίας Πλαίσιο της Οχρίδας, προκειμένου διασφαλισθεί η σταθερότητα και κοινωνική 
συνοχή της ΠΓΔΜ, η προώθηση των δημοκρατικών αξιών και οι διαδικασίες ένταξης της ΠΓΔΜ στις ευρω-
ατλαντικές δομές.  
 

 

5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος   
 
Έκθεση της  Διεθνούς Διαφάνειας  για την Αλβανία 
Σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται έκθεση του οργανισμού “Transparency International”, οι θεσμοί 
του κράτους στην Αλβανία είναι αδύναμοι για να πατάξουν τη διαφθορά, ενώ η δικαιοσύνη είναι ο πιο 
διεφθαρμένος τομέας. Τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν άμεσα έγκεινται στην ατιμωρησία, την 
απουσία κράτους δικαίου και τη διαφθορά. Οι θεσμοί που φαίνεται να λειτουργούν καλύτερα είναι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο και ο Συνήγορος του Πολίτη, ενώ χειρότερα λειτουργεί η Κοινωνία των Πολιτών, η Εισαγγελία και τα 
Δικαστήρια. 
 
 

6. Εκδηλώσεις και εκθέσεις στην Αλβανία   

Real Estate, Investment and Construction Expo (12 - 14 Οκτωβρίου 2016) 

Η EXPO CITY ALBANIA διοργανώνει, από 12 - 14 Οκτωβρίου τ.έ., την έκθεση «Real Estate, Investment and 
Construction Expo». Η έκθεση θα λάβει χώρα στον εκθεσιακό χώρο EXPO CITY ALBANIA, στο 8ο χλμ. εθνικής 
οδού Τιράνων - Δυρραχίου. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν απ’ 
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ευθείας με τη διοργανώτρια εταιρεία στα τηλ.: 00355 4 2387 080, E-mail: info@expocity.al και στην ιστοσελίδα  
www.expocity.al. 
 
Ενέργεια και Κατασκευές 2016 (27 - 29 Οκτωβρίου 2016)   
Η TIRANA EXPO CENTRE, σε συνεργασία με το α/Υπουργείο Ενέργειας και Βιομηχανίας, διοργανώνει, για 3η 
συνεχή χρονιά, από 27 - 29 Οκτωβρίου τ.έ., την έκθεση «Energy & Construction 2016». Φέτος, παράλληλα με 
την έκθεση, θα πραγματοποιηθεί «Οικονομικό Φόρουμ για την Ενέργεια και τον Κατασκευαστικό τομέα στην 
Αλβανία και τα Δυτικά Βαλκάνια» και Β2Β συναντήσεις. Επίσης, σχεδιάζεται εργαστήριο για φοιτητές, οι οποίοι 
θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν μία υποτροφία σε ακαδημαϊκό ίδρυμα της Αλβανίας. Επιπροσθέτως, η 
διοργανώτρια εταιρεία, μαζί με το Υπουργείο Ενέργειας και Βιομηχανίας θα απονείμει το «Βραβείο Καινοτομίας» 
στον εκθέτη με τα πιο καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες. Οι τιμές για ενοικίαση εκθεσιακού χώρου κυμαίνονται  
από 42 έως 60 €/m2, ανάλογα με τη συνολική επιφάνεια ενοικίασης. Η έκθεση θα λάβει χώρα στον εκθεσιακό 
χώρο Tirana Expo Centre (πρώην Praktiker). Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επικοινωνούν απ’ ευθείας με τη διοργανώτρια εταιρεία στα τηλ.: 00355 4 235 7900 και  00355 692020264, E-
mail: info@prespa-invest.com και expo@prespa-invest.com. 
 
Greek Food Festival στα Τίρανα (21 Νοεμβρίου - 4 Δεκεμβρίου 2016)  
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στα Τίρανα και η Ένωση 
Ελληνικών Επιχειρήσεων στην Αλβανία, σε συνεργασία με το πέντε αστέρων ξενοδοχείο PLAZA TIRANA HOTEL 
και την αλυσίδα supermarket BIG MARKEΤ διοργανώνουν σειρά εκδηλώσεων, στο πλαίσιο δράσεων προβολής 
ελληνικών προϊόντων τροφίμων και ποτών στην Αλβανία, στο τέλος Νοεμβρίου 2016, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί 
η προ-εορταστική περίοδος των Χριστουγέννων και η Διεθνής Εμπορική Έκθεση των Τιράνων. Οι εκδηλώσεις 
περιλαμβάνουν: α) 15νθήμερο προβολής και προώθησης ελληνικών τυποποιημένων προϊόντων τροφίμων και 
ποτών στα 85 καταστήματα της αλυσίδας supermarket BIG MARKET από 21 Νοεμβρίου έως 4 Δεκεμβρίου 2016, 
β) πολυεπίπεδη εκδήλωση στις 22 Νοεμβρίου 2016 στο ξενοδοχείο PLAZA TIRANA HOTEL, η οποία θα 
περιλαμβάνει παρουσίαση για τα οφέλη της μεσογειακής διατροφής και την ποιότητα και ασφάλεια των 
ελληνικών τροφίμων και ποτών από εξειδικευμένους εκπροσώπους του χώρου, σεμινάριο γαστρονομίας, έκθεση 
ελληνικών ποιοτικών τροφίμων και ποτών, γευσιγνωσία και cooking corner, γ) δύο μοναδικές ελληνικές βραδιές 
στις 23 και 24 Νοεμβρίου 2016, κατά τις οποίες οι προσκεκλημένοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τις 
δημιουργίες υψηλής γαστρονομίας διακεκριμένου Έλληνα Chef, συνοδεία ελληνικής μουσικής και προβολής 
ελκυστικών τουριστικών προορισμών στην Ελλάδα. Το Γραφείο ΟΕΥ έχει, ήδη, απευθυνθεί στα Εμπορικά και 
Βιοτεχνικά Επιμελητήρια και τους σχετικούς κλαδικούς φορείς της Ελλάδος, προκειμένου εξασφαλισθεί η 
συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην αγορά της Αλβανίας. 
Ελληνικές εταιρείες τυποποιημένων τροφίμων και ποτών που επιθυμούν να συμμετέχουν στις ως άνω 
εκδηλώσεις μπορούν να απευθυνθούν  στο Γραφείο ΟΕΥ (ecocom-tirana@mfa.gr) το αργότερο μέχρι 
14/10/2016.  
 
23η Διεθνής Έκθεση Τιράνων (24 - 28 Νοεμβρίου 2016) 
Η Klik Ekspo Group διοργανώνει την 23η Διεθνή Έκθεση Τιράνων (23rd Tirana International Fair), στις 24 - 28 
Νοεμβρίου 2016, στο εκθεσιακό κέντρο Palace of Congress. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διεθνή εμπορική έκθεση 
στην Αλβανία, η οποία, σύμφωνα με τους διοργανωτές, προσελκύει, κάθε χρόνο, πάνω από 20.000 επισκέπτες 
και 280 διεθνείς εκθέτες από περίπου 21 χώρες. Την 1η ημέρα της διοργάνωσης, εκτός της τελετής των εγκαινίων, 
προβλέπεται η διενέργεια Οικονομικού Φόρουμ, ενώ τις υπόλοιπες ημέρες, παράλληλα με την έκθεση, θα 
διοργανωθούν Β2Β συναντήσεις. Η Klik Ekspo Group προσφέρει προνομιακά πακέτα συμμετοχής, ειδικά για τις 
ενδιαφερόμενες εταιρείες ελληνικών ή ελληνοαλβανικών συμφερόντων, οι οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν 
στην εν λόγω έκθεση σε ειδικό κοινό περίπτερο (Hellenic Pavilion), στο οποίο, βεβαίως, θα προβλέπεται 
ξεχωριστός εκθεσιακός χώρος για κάθε μέλος. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με 
το Γραφείο ΟΕΥ στο ecocom-tirana@mfa.gr.  
 
Η Προϊσταμένη 
 
Παγώνα Λάρδα 
Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄  
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