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1. Επιχειρηματική δραστηριότητα
1.1 Ενέργεια και Ορυκτά
Νομοσχέδιο για τον τομέα υδρογονανθράκων
Ο Γενικός Γραμματέας του Α/Υπουργείου Ενέργειας και Βιομηχανίας, κ. Koli Bele παρουσίασε στις 14.12.2016,
στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παραγωγικών Δραστηριοτήτων, Εμπορίου και Περιβάλλοντος το νομοσχέδιο
που τροποποιεί και συμπληρώνει το Ν. 7746/1993 περί Υδρογονανθράκων (έρευνα και παραγωγή). Ο νέος
νόμος περιλαμβάνει αυστηρότερα χρονικά όρια για την έρευνα και την αξιολόγηση των ευρημάτων, καθώς και
για το προνομιακό φορολογικό καθεστώς των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα.
Επιπροσθέτως, το νομοσχέδιο προβλέπει την ίδρυση του Επιστημονικού Ινστιτούτου Υδρογονανθράκων, το
οποίο θα επιτρέψει την ανάπτυξη της τεχνικής και επιστημονικής επάρκειας της αλβανικής βιομηχανίας
υδρογονανθράκων, με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς της. Τέλος, μέριμνα
λαμβάνεται για την εγγύηση της εθνικής ενεργειακής ασφάλειας στις περιπτώσεις σύναψης συμφωνιών με
ιδιωτικές εταιρείες για την έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων.
Αποτελέσματα Εταιρείας Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ιανουάριος - Νοέμβριος 2016
Η αλβανική Εταιρεία Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (OSHEE) παρουσίασε τα αποτελέσματα του ενδεκαμήνου
Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2016, σύμφωνα με τα οποία συνεχίζεται η θετική επίδοση όσον αφορά στη μείωση των
απωλειών και την αύξηση των εισπράξεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι απώλειες ανήλθαν σε 27,7%, όταν πριν
4 έτη ήταν περίπου 50%. Οι αυξημένες εισπράξεις και η μείωση των απωλειών έχουν οδηγήσει σε μείωση του
χρέους της εταιρείας, το οποίο έφθασε τα 105 δισ. ΑΛΛ (συμπεριλαμβανομένων των τόκων), από 126,5 δισ. ΑΛΛ
το 2014. Κατά τη διετία 2012-2014, το χρέος κατέγραψε αύξηση, κατά μέσο όρο 10 δισ. ΑΛΛ το έτος, ενώ τα
επόμενα 2 έτη, με την μεταρρύθμιση του τομέα της ενέργειας, η κατάσταση αναστράφηκε και το χρέος μειώθηκε
περίπου 20 δισ. ΑΛΛ. Το κόστος των απωλειών ενέργειας μειώθηκε κατά 26 εκατ. €, σε σχέση με το 2015 και 80
εκατ. €, σε σχέση με το 2014. Ικανοποιητικά είναι, επίσης, τα στοιχεία στον τομέα των εισπράξεων. Συγκεκριμένα,
οι εισπράξεις για τρέχοντες λογαριασμούς (εντός 90 ημερών από την έκδοσή τους) ανέρχονται σε ποσοστό 87%
του συνόλου, από 66% το 2013 και 74% το 2014. Όσον αφορά στις επενδύσεις, ο OSHEE ξεκίνησε εκτενές
επενδυτικό πρόγραμμα, με στόχο την αύξηση της ασφάλειας του δικτύου και τη συνεχή παροχή ηλεκτρικής
ενέργειας. Οι επενδύσεις των τελευταίων δύο ετών ανέρχονται σε 10 δισ. ΑΛΛ (περίπου 73 εκατ. €) και αφορούν
σε 2.000 χλμ. γραμμής μέσης και χαμηλής τάσης, κατασκευή καμπινών και υποσταθμών, ωφελώντας περίπου
370.000 συνδρομητές. Για το 2017, προβλέπονται επενδύσεις ύψους 12 δισ. ΑΛΛ (περίπου 88 εκατ. €). Ο Γενικός
Διευθυντής της OSHEE έθιξε, ακόμη, το φαινόμενο των ζημιών στο δίκτυο από τρίτα μέρη, όπως ιδιωτικές
εταιρείες. 45% των περιπτώσεων διακοπών ρεύματος, κατά τον Νοέμβριο τ.έ., οφειλόταν σε ιδιωτικές εταιρείες
που έχουν αναλάβει έργα δημοσίων υποδομών. Ως εκ τούτου, η εταιρεία προτίθεται να ζητήσει την συμπερίληψη
στους όρους των δημοσίων συμβάσεων, χρηματικής εγγύησης για την περίπτωση τέτοιου είδους ζημιών.
Αναδιάρθρωση χρέους από την KESH
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομίας ενέκρινε, στις 13.12.2016, τη σύναψη δανείου με την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) για την αναδιάρθρωση της Αλβανικής Εταιρείας Ηλεκτρισμού
(KESH) και την υλοποίηση του πακέτου μεταρρυθμίσεων σχετικά με αυτήν. Το εν λόγω δάνειο ανέρχεται σε 218
εκατ. € και σύμφωνα με τον Α/Υφυπουργό Ενέργειας, κ. Ilir Bejtja θα παράσχει μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση,
αυξάνοντας τη ρευστότητα της επιχείρησης.
Επίσκεψη εργασίας Α/Υπουργού Ενέργειας στην Κίνα (12.12.2016)
Επίσκεψη εργασίας πραγματοποίησε στην Κίνα, ο Α/Υπουργός Ενέργειας και Βιομηχανίας, κ. Damian Gjiknuri,
συνοδευόμενος από τον βουλευτή κ. Fidel Ylli και τον σύμβουλο επί οικονομικών θεμάτων, κ. Eduard Molla. Κατά
την παραμονή τους στο Πεκίνο, επισκέφθηκαν την CGGC International, όπου συναντήθηκαν με τον Αναπληρωτή
Γενικό Διευθυντή της μητρικής της εταιρείας, Energy China, μίας από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον τομέα της
ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμίως, καθώς και με τον Γενικό Διευθυντή της CGGC International. Η αλβανική
αντιπροσωπεία συναντήθηκε, ακόμη, με τους διευθυντές της εταιρείας Geo-Jade Petroleum, η οποία εξαγόρασε,
πρόσφατα, την Bankers Petroleum που εκμεταλλεύεται το πεδίο Patos - Marinza. Κύριο θέμα της συζήτησης
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αποτέλεσε η περαιτέρω ανάπτυξη του εν λόγω πεδίου. Η κινεζική εταιρεία δήλωσε την πρόθεσή της να επενδύσει
περισσότερα από 1 δισ. $ ΗΠΑ και να διπλασιάσει την παραγωγή πετρελαίου από το εν λόγω πεδίο,
ξεπερνώντας τα 40.000 βαρέλια την ημέρα.
Ανάθεση σύμβασης συστήματος Εποπτικού Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων (SCADA) από τον ΤΑΡ
Στις 16.12.2016, ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP) ανακοίνωσε την ανάθεση της σύμβασης για τη
μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων Εποπτικού Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων (SCADA)
τηλεπικοινωνιών και ασφάλειας στην ιταλική εταιρεία Honeywell SRL. Στις εργασίες συμπεριλαμβάνονται
λεπτομερής μηχανολογική μελέτη του συστήματος, ανάπτυξη γραφικής διεπαφής, συστήματα ελέγχου
βαλβιδοστασίων, συστήματα τηλεπικοινωνιών και ασφάλειας. Το σύστημα SCADA και ασφάλειας θα παρέχει
ολοκληρωμένη, κεντρική και αδιάλειπτη παρακολούθηση και έλεγχο των εγκαταστάσεων σε ολόκληρη τη
διαδρομή του δικτύου μεταφοράς φυσικού αερίου, μήκους 878 χλμ. Όλα τα δεδομένα θα μεταδίδονται στο κέντρο
εποπτείας ελέγχου στον Τερματικό Σταθμό Παραλαβής στη νότιο Ιταλία, από όπου θα επιβλέπεται η ασφαλής
και βιώσιμη λειτουργία του αγωγού.
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας Αλβανίας - Κοσσόβου στον τομέα της γεωλογίας
Στις 14.12.2016, η Αλβανική Γεωλογική Υπηρεσία και η Γεωλογική Υπηρεσία του Κοσσόβου υπέγραψαν, στην
Πρίστινα, Μνημόνιο Συνεργασίας στον τομέα της γεωλογίας. Σκοπός του εν λόγω μνημονίου είναι η υλοποίηση
κοινών επιστημονικών προγραμμάτων, η ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας, η συνεργασία στο πλαίσιο
περιφερειακών δραστηριοτήτων, καθώς και η αμοιβαία βοήθεια για θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τόσο
ο Αλβανός Υφυπουργός Ενέργειας και Βιομηχανίας, κ. Musabelli, όσο και ο Κοσσοβάρος ομόλογός του τόνισαν
τον πλούσιο ορυκτό πλούτο που διαθέτουν οι δύο χώρες και οι προοπτικές που ανοίγονται για προσέλκυση
σημαντικών επενδύσεων, με την εκπόνηση των σχετικών μελετών.
Συνάντηση Ελληνίδας Πρέσβεως με τον Α/Υπουργό Ενέργειας
Στις 13.12.2016, η Πρέσβυς της Ελλάδος στην Αλβανία, κα Ε. Σουρανή συναντήθηκε με τον Α/Υπουργό
Ενέργειας και Βιομηχανίας, κ. D. Gjiknuri. Κύρια θέματα της συνάντησης αποτέλεσαν οι δυνατότητες εμβάθυνσης
της συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα, με έμφαση στην υλοποίηση του αγωγού φυσικού αερίου TAP, όπου η
Ελλάδα δύναται βοηθήσει με την τεχνογνωσία της. Η α/πλευρά εκδήλωσε την εκτίμησή της, ακόμη, για την
πρωτοβουλία της ελληνικής Πρεσβείας για τη διοργάνωση εργαστηρίων για την ασφάλεια των αγωγών.
Επιπροσθέτως, δυνατότητα συνεργασίας διανοίγονται και στον τομέα των ΑΠΕ, καθώς ολοκληρώνεται το
θεσμικό πλαίσιο για την προώθηση των ΑΠΕ στην Αλβανία. Τέλος, συζήτηση έλαβε χώρα για τη τριμερή
συνεργασία Ελλάδας - Αλβανίας - Κοσσόβου για την αύξηση των πηγών παραγωγής ενέργειας.

1.2 Κλάδος κατασκευών και Real Estate
Νομιμοποίηση 110.000 κτιρίων τα τελευταία 3 έτη
Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού για τη Νομιμοποίηση, Αστικοποίηση και Ενσωμάτωση των Άτυπων
Περιοχών (ALUIZNI), κατά την τελευταία τριετία, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία νομιμοποίησης για περισσότερα
από 110.000 παράνομες κατασκευές, σε όλη την αλβανική επικράτεια. Ο Α/ΠΘ, δήλωσε σχετικά ότι η
Α/Κυβέρνηση θα επιταχύνει την εν λόγω διαδικασία και παράλληλα, θα υποστηρίξει έργα για την ενσωμάτωση
και μεταμόρφωση των άτυπων περιοχών.
Δείκτης Κόστους Κατασκευής (για κατοικίες), γ΄ τρίμηνο 2016
Ο Δείκτης Κόστους Κατασκευής κατοικιών, το γ΄ τρίμηνο 2016, σύμφωνα με στοιχεία της INSTAT, έφθασε το
102,6% (Q1 2011 = 100). Η ετήσια μεταβολή ήταν +0,1%. Την ίδια περίοδο του 2015, η ετήσια μεταβολή
ανερχόταν σε +0,4%. Ειδικότερα, σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο 2015, ο δείκτης για την ομάδα «Δαπάνες υλικών»
αυξήθηκε κατά +1,7%, ακολουθούμενος από το «Μισθολογικό κόστος» κατά +1,4%. Αντίθετα, ο δείκτης για τις
ομάδες «Δαπάνες μεταφοράς» και «Ενεργειακές δαπάνες» κατέγραψε μείωση κατά -3,4% και -0,4% αντίστοιχα.
Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ο Δείκτης Κόστους Κατασκευής (για κατοικίες) σημείωσε αύξηση +0,4%.
Σε σύγκριση με το β΄ τρίμηνο 2016, ο δείκτης για την ομάδα «Μισθολογικό κόστος» αυξήθηκε κατά +0,8%. Οι
«Δαπάνες υλικών» αυξήθηκαν κατά +0,5%. Εντός της εν λόγω ομάδας, ο δείκτης για την υποομάδα «Ηλεκτρικά
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και τηλεπικοινωνιακά υλικά» αυξήθηκε κατά +1,1%, ακολουθούμενος από τα «Υδραυλικά υλικά» +0,6% και τα
«Δομικά υλικά» +0,4%. Αντίθετα, ο δείκτης για τις ομάδες «Λοιπές δαπάνες» και «Δαπάνες μεταφοράς»
κατέγραψε μείωση -0,1% και -0,05% αντίστοιχα.

1.3 Τραπεζικός & Ασφαλιστικός Τομέας
Δηλώσεις Κυβερνήτη Τράπεζας της Αλβανίας για το αλβανικό τραπεζικό σύστημα
Ο Διοικητής της Τράπεζας της Αλβανίας, κ. Gent Sejko, χαιρέτισε εκδήλωση της Αλβανικής Ένωσης Τραπεζών,
στις 14.12.2016. Κατά την ομιλία του, σημείωσε τη συνέχιση της ανάπτυξης του αλβανικού τραπεζικού
συστήματος, κατά το 2016, το οποίο χαρακτηρίζεται από καλό ποσοστό κεφαλαιοποίησης, στέρεη
χρηματοοικονομική θέση και θετικά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με τον κ. Sejko, τα χαμηλά
επιτόκια, σε συνδυασμό με τα καλά ποσοστά ρευστότητας και κεφαλαιοποίησης του τραπεζικού συστήματος
παρέχουν όλες τις προϋποθέσεις για την πιστωτική επέκταση και την χρηματοδότηση της οικονομικής
ανάπτυξης. Σημαντική θεωρείται, ωστόσο, η ολοκλήρωση του σχεδίου δράσης για τη μείωση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων. Τέλος, ο κ. Sejko, αφού τόνισε τις προκλήσεις του 2017, συνεχάρη τον νεοεκλεγέντα
Πρόεδρο της Αλβανικής Ένωσης Τραπεζών, κ. Περικλή Δρούγκα, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Alpha Bank Albania
και του ευχήθηκε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.
Μελέτη για τον χρηματοπιστωτικό τομέα της Αλβανίας
Το Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων δημοσίευσε επικαιροποιημένη μελέτη για τον τραπεζικό και γενικότερα
χρηματοπιστωτικό τομέα της Αλβανίας, σύμφωνα με τα ετήσια στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας και της
Αλβανικής Ένωσης Τραπεζών. Η εν λόγω μελέτη παρουσιάζει συνοπτικά τη νομισματική πολιτική που
ακολουθήθηκε από την Τράπεζα της Αλβανίας, τις επιδόσεις του αλβανικού τραπεζικού συστήματος, αλλά και
τη διάρθρωση του τομέα, με τους μη τραπεζικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, τις ενώσεις αποταμιεύσεων
και δανείων και τα γραφεία ανταλλαγής συναλλάγματος. Το πλήρες κείμενο της μελέτης είναι διαθέσιμο στον
ακόλουθο σύνδεσμο: http://agora.mfa.gr/infofiles/Banking-Financial-Sector-Albania-2016.pdf
Πορεία της αλβανικής ασφαλιστικής αγοράς (Ιανουάριος - Νοέμβριος 2016)
Σύμφωνα με την α/Χρηματοοικονομική Αρχή Εποπτείας (AMF), κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2016,
η ασφαλιστική αγορά ανήλθε σε 13,375 δισ. ΑΛΛ (περίπου 98 εκατ. €), σημειώνοντας αύξηση +7,85% σε σχέση
με την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Ο αριθμός των συμβολαίων ανήλθε σε 996.556, καταγράφοντας αύξηση
+1,71%, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2015. Η αγορά συνεχίζει να κυριαρχείται από
ασφαλίσεις άλλες εκτός των ασφαλειών ζωής, των οποίων το μερίδιο ανέρχεται σε 93,71% του συνολικού όγκου
ασφαλίστρων. Οι ασφάλειες ζωής κατέχουν μερίδιο 5,96% και οι αντασφαλίσεις 0,33%. Τα μερίδια αγοράς για
την μη υποχρεωτική και την υποχρεωτική ασφάλιση ήταν 37,67% και 62,33% αντίστοιχα.
Τα ασφάλιστρα για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων ανήλθαν στα 8,309 δισ. ΑΛΛ (περίπου 61 εκατ. €),
καταγράφοντας αύξηση +11,48% 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 +10,27%, καθώς και ο αριθμός των συμβολαίων κατά +4,67%. Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα
στη διασυνοριακή ασφάλιση αυξήθηκαν κατά +21,45%, όπως και ο αριθμός των συμβολαίων κατά +23,66%. Τα
ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα στην πράσινη κάρτα αυξήθηκαν κατά +13,37% και ο αριθμός των
συμβολαίων κατά +16,38%.
Όσον αφορά στην προαιρετική ασφάλιση, τα ασφάλιστρα ανήλθαν σε 5,022 δισ. ΑΛΛ (περίπου 37 εκατ. €),
καταγράφοντας αύξηση +1,77% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2015. Τα υπογεγραμμένα
συμβόλαια σημείωσαν μείωση -5,66%. Η προαιρετική ασφάλιση, που δεν αφορά σε ασφάλεια ζωής, σημείωσε
αύξηση +3,6%. Το μεγαλύτερο μερίδιο απολαμβάνουν οι ασφάλειες πυρός και άλλων ζημιών στην ακίνητη
περιουσία, με 73,69%, ακολουθούμενες από τις ασφάλειες γενικής αστικής ευθύνης, με 17,25%. Τα ακαθάριστα
εγγεγραμμένα ασφάλιστρα για ασφάλειες πυρός και άλλων φυσικών καταστροφών κατέγραψαν μείωση
-16,41%, ενώ ο αριθμός των συμβολαίων αυξήθηκε κατά +14,83%. Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα
για ασφάλειες ατυχημάτων και υγείας ανήλθαν σε 963 εκατ. ΑΛΛ (περίπου 7 εκατ. €), σημειώνοντας αύξηση
+1,87% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Τα ασφάλιστρα ζωής, κατά την περίοδο Ιανουαρίου ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Τιράνων
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Νοεμβρίου 2016, ανήλθαν σε 797 εκατ. ΑΛΛ (περίπου 5,9 εκατ. €), καταγράφοντας μείωση -6,94% σε σχέση με
την αντίστοιχη περίοδο του 2015.
Οι πληρωμές των απαιτήσεων αυξήθηκαν κατά +21,02%, σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου
2015. Η πλειονότητα των απαιτήσεων, ήτοι 63,46% (2.386 εκατ. ΑΛΛ ή περίπου 17,5 εκατ. €), αφορούσε στην
ασφάλιση οχημάτων.

1.4 Τομέας Μεταφορών
Ολοκλήρωση μελέτης σκοπιμότητας σιδηροδρομικής γραμμής Δυρραχίου - Μαυροβουνίου
Σε συνάντηση, στις 12.12.2016, του Α/Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, κ. Sokol Dervishaj, με την Τσέχα
Πρέσβυ κα Bronislava Tomášová και τον εκπρόσωπο της τσεχικής εταιρείας σιδηροδρόμων «AZD PRAHA», κ.
Peter Liska, παραδόθηκε στον κ. Dervishaj η μελέτη σκοπιμότητας για τον εκσυγχρονισμό της σιδηροδρομικής
γραμμής Δυρραχίου - Hani i Hotit (σύνορα με Μαυροβούνιο). Ο κ. Dervishaj, αφού ευχαρίστησε την τσεχική
πλευρά, τόνισε τη σημασία της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Αλβανίας με το Μαυροβούνιο και εν συνεχεία με
το ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο, για την ενίσχυση των εμπορικών ανταλλαγών. Με αυτόν τον τρόπο,
σημείωσε, ενισχύονται και τα αλβανικά λιμάνια, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πύλες εισόδου
για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε, ακόμη, ο προγραμματισμός για έναρξη των
εργασιών κατασκευής της γραμμής Αεροδρόμιο Rinas - Τίρανα - Δυρράχιο, την άνοιξη του 2017.
Προϋπολογισμός Α/Υπουργείου Μεταφορών για το 2017
Κατά την παρουσίαση από τον Α/Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, κ. Dervishaj στην Κοινοβουλευτική
Επιτροπή Οικονομικών του προϋπολογισμού του εν λόγω Υπουργείου για το 2017, τονίσθηκαν οι πολλές
ανάγκες που έχει η χώρα ως προς τις υποδομές. Παρ’ όλο που ο προϋπολογισμός του 2017 είναι αυξημένος,
δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν όλες οι ανάγκες. Όσον αφορά στους οδικούς άξονες, προτεραιότητα έχει η
ολοκλήρωση των έργων που έχουν ξεκινήσει, ήδη, όπως ο άξονας Τίρανα - Ελμπασάν, ο εξωτερικός
περιφερειακός των Τιράνων και ο περιφερειακός του Φιέρι. Ως προς την Οδό Αρμπέρ (σύνδεση Αλβανίας με
ΠΓΔΜ), ο κ. Υπουργός ενημέρωσε για την ύπαρξη αποδεκτής, από οικονομικής πλευράς, προσφοράς από
αλβανική εταιρεία, για την κατασκευή της, αλλά η διαδικασία αξιολόγησης και διαπραγμάτευσης βρίσκεται,
ακόμη, σε αρχικό στάδιο. Αναφορικά με τη σύμβαση παραχώρησης για την ολοκλήρωση και συντήρηση του
αυτοκινητοδρόμου Milot - Morin, το Υπουργείο βρίσκεται σε διαδικασία οριστικοποίησης της σύμβασης
παραχώρησης με την νικήτρια εταιρεία. Ο περιφερειακός του Φιέρι αναμένεται να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του
2017. Το 2017, θα ξεκινήσει, ακόμη, η υλοποίηση του 5-ετούς έργου με την Παγκόσμια Τράπεζα, ύψους 150
εκατ. $, για τη βελτίωση της οδικής σήμανσης και ασφάλειας.
Σύνοδος Υπουργών Μεταφορών ΝΑ Ευρώπης στο πλαίσιο του SEETO
Στις 6.12.2016, έλαβε χώρα, στις Βρυξέλλες, η ετήσια Σύνοδος των Υπουργών Μεταφορών της ΝΑ Ευρώπης,
στο πλαίσιο του Παρατηρητηρίου Μεταφορών Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης (SEETO), υπό την αιγίδα των
Ευρωπαϊκών Επιτρόπων Μεταφορών, κας V. Bulc και Πολιτικής Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη
Διεύρυνση, κ. J. Hahn. Από αλβανικής πλευράς, συμμετείχε ο Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών, κ. Β.
Shaqiri, ο οποίος εστίασε στην οδική ασφάλεια και στις νομοθετικές ρυθμίσεις, στις οποίες έχει προβεί η
α/Κυβέρνηση για την ενίσχυσή της, όπως αύξηση των προστίμων και νέο σύστημα αδειών, καθώς και στην
υλοποίηση του 5-ετούς έργου με την Παγκόσμια Τράπεζα, ύψους 150 εκατ. $, για τη βελτίωση της οδικής
σήμανσης. Αναφέρθηκε, ακόμη, στα θετικά αποτελέσματα της Διαδικασίας του Βερολίνου και στη δέσμευση της
α/Κυβέρνησης για την ολοκλήρωση της Συνθήκης της Κοινότητας Μεταφορών, με στόχο τη δημιουργία μιας
ολοκληρωμένης υποδομής μεταφορών και τη βελτίωση των μεταφορών στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων
και της ΕΕ.
Λιμάνι Δυρραχίου: 3,2 εκατ. τόνοι εμπορευμάτων την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2016
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2016, το λιμάνι του Δυρραχίου επεξεργάσθηκε πάνω από 3,162 εκατ.
τόνους φορτίου. Από το συνολικό φορτίο, το 66% αφορούσε σε εισαγωγές και το 34% εξαγωγές. Επίσης,
2.463.000 τόνοι φορτίου μεταφέρθηκαν από/προς το λιμάνι του Δυρραχίου με εμπορικά πλοία, ενώ οι υπόλοιποι
699.000 τόνοι μεταφέρθηκαν με οχηματαγωγά πλοία (ferries). Στα κύρια προϊόντα εισαγωγής διακρίνονται ο
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οπτάνθρακας (κοκ), ο σίδηρος, γυαλί κ.α. Στον σταθμό εμπορευματοκιβωτίων, κατά το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου Νοεμβρίου 2016, επεξεργάσθηκαν 107.397 κοντέινερ (TEU), καταγράφοντας αύξηση πάνω από 13.000
κοντέινερ, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Το συνολικό φορτίο ανήλθε σε 1.428.000 τόνους. Στα
6 αγκυροβόλια του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων εξυπηρετήθηκαν, συνολικά, 184 πλοία.

1.5 Τομέας Τροφίμων και Γεωργίας
Διευκόλυνση της ανάπτυξης του εμπορίου για τις πιστοποιημένες αγροτικές επιχειρήσεις
Η USAID και η Creative Business Solutions (CBS) διοργάνωσαν, στις 13.12.2016, εκδήλωση για τη διευκόλυνση
της ανάπτυξης του εμπορίου για τις πιστοποιημένες αγροτικές επιχειρήσεις. Στην εκδήλωση συμμετείχαν
θεσμικοί φορείς, 17 πιστοποιημένες αγροτικές επιχειρήσεις από την Αλβανία και μερικές από την ΠΓΔΜ και
μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ της Αλβανίας. Η εν λόγω πρωτοβουλία έλαβε χώρα επ’ ευκαιρία της
ολοκλήρωσης του προγράμματος της USAID «Συνδρομή για τη συμμόρφωση με βασικά γεωργικά πρότυπα και
πιστοποιήσεις», το οποίο ξεκίνησε το 2015, υλοποιήθηκε στην Αλβανία από την CBS και οδήγησε στην
πιστοποίηση 17 αγροτικών και μεταποιητικών επιχειρήσεων κατά GlobalG.A.P., HACCP και ISO. Τόσο ο
Α/Υπουργός Γεωργίας, κ. E. Panariti, όσο και η Επικεφαλής της USAID στην Αλβανία, κα Catherine Johnson
τόνισαν τη σημασία της πιστοποίησης για την είσοδο των αλβανικών προϊόντων σε νέες αγορές. Στόχος της
Α/Κυβέρνησης είναι, ακόμη, η υποκατάσταση των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων με τοπικά
προϊόντα. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκαν κατ’ ιδίαν Β2Β συναντήσεις ανάμεσα στις
πιστοποιημένες επιχειρήσεις και τις αλυσίδες διανομής.
400 εκατ. ΑΛΛ για αποζημίωση ζημιών από την οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών
Σε ομιλία του στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομίας, στις 12.12.2016, ο Α/Υφυπουργός Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Υδάτων ζήτησε την έγκριση στον προϋπολογισμό του 2017, κονδυλίου,
ύψους 400 εκατ. ΑΛΛ (περίπου 2,8 εκατ. €), για την αποζημίωση των κτηνοτρόφων, των οποίων τα βοοειδή
πέθαναν από οζώδη δερματίτιδα. Σύμφωνα με απόφαση του εν λόγω Υπουργείου, τα θανόντα ζώα θα
αντικατασταθούν. Η αποζημίωση αφορά περίπου 1.000 κτηνοτρόφους, σε διάφορες περιοχές της χώρας.

1.6 Τουριστικός τομέας
4 τουριστικά έργα στην περιοχή της Κορυτσάς κέρδισαν στο διαγωνισμό RisiAlbania
Τέσσερα έργα αναδείχθηκαν νικητές του διαγωνισμού RisiAlbania, ο οποίος, φέτος, αφορούσε στην Περιφέρεια
Κορυτσάς. Στην ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 17.12.2016, από το α/Υπουργείο Οικονομικής
Ανάπτυξης, Τουρισμού, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, τον Αλβανικό Οργανισμό Ανάπτυξης Επενδύσεων
(AIDA) και την Ελβετική Πρεσβεία στα Τίρανα, επιλέχθηκαν τα κάτωθι τέσσερα έργα, από σύνολο δέκα
προτάσεων: 1. Πανοραμικό τρένο για τον γύρο της πόλης - μια τουριστική καινοτομία για την περιοχή της
Κορυτσάς, 2. Διαχείμανση ζωικού κεφαλαίου, 3. Εξερεύνηση του Πόγκραντετς με ποδήλατο, και 4. Δημιουργία
μοναδικών σουβενίρ για την Κορυτσά. Η υλοποίηση των εν λόγω έργων θα χρηματοδοτηθεί από το RisiAlbania
και την AIDA.

1.7 Τομέας Τεχνολογιών Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Ταχυδρομικές υπηρεσίες - γ΄ τρίμηνο 2016
Σύμφωνα με την α/Αρχή Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (AKEP), οι ταχυδρομικές υπηρεσίες
κατά το γ΄ τρίμηνο του 2016 μειώθηκαν κατά -1,32%, σε σύγκριση με το β΄ τρίμηνο του 2016. Συνολικά,
διακινήθηκαν 6.223.457 αντικείμενα, εκ των οποίων τα 4.670.575 (75%) αφορούν σε καθολική ταχυδρομική
υπηρεσία, τα 1.110.435 (18%) σε μη καθολική ταχυδρομική υπηρεσία και 442.447 (7%) σε υπηρεσίες εξπρές.
Από τις καθολικές ταχυδρομικές υπηρεσίες, το 95% αφορούν σε υπηρεσίες εντός χώρας και το 5% σε διεθνείς.
Στις μη καθολικές υπηρεσίες, το 99,96% είναι εντός χώρας και 0,04% διεθνείς. Στις υπηρεσίες εξπρές, 92% είναι
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εντός Αλβανίας και 8% διεθνείς. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες, στα αλβανικά, στο σύνδεσμο:
http://www.akep.al/images/stories/AKEP/statistika/2016/PostaRaporti_P%C3%ABrmbledh%C3%ABs_3_mujori_III_2016.pdf

1.8 Τομέας Υγείας και Περιβάλλοντος
Πιστοποίηση της Κλινικής Γονιμότητας του ΥΓΕΙΑ Τιράνων
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, η Κλινική Γονιμότητας του ΥΓΕΙΑ Τιράνων είναι η πρώτη και έως
τώρα μοναδική κλινική που έλαβε το πιστοποιητικό TEMOS για την «Ποιότητα στη Διεθνή Αναπαραγωγική
Φροντίδα». Η εν λόγω Κλινική απέσπασε την υψηλότερη βαθμολογία (Α), τόσο για τις ιατρικές και μη υπηρεσίες
της, όσο και για τις εξατομικευμένες και ηθικές προσεγγίσεις που προσφέρονται. Το ποσοστό επιτυχίας της
Κλινικής ανέρχεται σε 65%. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.hygeia.al/page.aspx?p_id=157
Πιστοποίηση προσωπικού στις Δημόσιες Υπηρεσίες Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Με την υποστήριξη της USAID, μέσω του προγράμματος «Sustainable Water Sector Capacity Development in
Albania», θα υλοποιηθεί από το Α/Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, σε συνεργασία με την SHUKALB,
Πρόγραμμα Πιστοποίησης, κατόπιν εξετάσεων, του προσωπικού στις Δημόσιες Υπηρεσίες Ύδρευσης και
Αποχέτευσης της χώρας.
Υπογραφή συμφωνίας για χώρο υγειονομικής ταφής στην Αυλώνα
Στις 19.12.2016, υπεγράφη Συμφωνία ανάμεσα στο Α/Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, το Α/Υπουργείο
Οικονομικών και την γερμανική αναπτυξιακή τράπεζα KfW, για την χρηματοδότηση της κατασκευής χώρου
υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στην Αυλώνα. Σύμφωνα με τον Α/Υπουργό, κ. S. Dervishaj, το εν λόγω έργο
αποτελεί την οριστική λύση για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην περιοχή. Με την χρηματοδότηση από την
KfW, θα κατασκευασθεί νέος χώρος για την υγειονομική ταφή απορριμμάτων, στον οποίο, ωστόσο, θα υπάρχει
η δυνατότητα διαχωρισμού των απορριμμάτων, ώστε μέρος αυτών να κατευθύνεται προς ανακύκλωση (60 τόνοι
ετησίως) και μέρος για κομποστοποίηση. Οι εργασίες κατασκευής αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2017 και
το έργο θα ωφελήσει περί τους 200.000 κατοίκους της Αυλώνας και της Selenicë.

1.9 Άλλες ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος
ΛΗΞΗ 03.02.2017 - Προκήρυξη διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών ασφάλειας για την εδώ
Αντιπροσωπεία της ΕΕ (Ref: EEAS-548-DELALBT-SER-FWC)
Η εδώ Αντιπροσωπεία της ΕΕ δημοσίευσε, στις 12.12.2016, προκήρυξη για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών
ασφάλειας, ενοικίασης συναγερμού, εγκατάστασης και παρακολούθησης. Ο προϋπολογισμός της σύμβασης
εκτιμάται σε 800.000 €, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και η περίοδος υλοποίησης της σύμβασης 48 μήνες.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής είναι η 3η Φεβρουαρίου 2017. Το τεύχος δημοπράτησης είναι
διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://eeas.europa.eu/delegations/albania/18153/security-services-eudelegation-republic-albania_en.
Τροποποίηση του νόμου περί Φορολογικής Δικονομίας στην Αλβανία
Tο αλβανικό Κοινοβούλιο ενέκρινε, πρόσφατα, μεγάλο αριθμό αλλαγών στο νόμο περί Φορολογικής Δικονομίας.
Όσον αφορά στις φορολογικές διαδικασίες και προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η αμεροληψία της
φορολογικής διοίκησης, ο νόμος υποχρεώνει τον Γενικό Δ/ντή της Εφορίας να δημοσιοποιεί κάθε απόφαση που
λαμβάνει, εντός πέντε ημερών από τη έκδοσή τους, καθώς, επίσης, να δημοσιεύσει, σε 6-μηνιαία βάση,
ενημερωτικά δελτία που περιλαμβάνουν τις οριστικές αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου, του Αρείου Πάγου
και του Συνταγματικού Δικαστηρίου, σχετικά με φορολογικά θέματα. Μια άλλη σημαντική αλλαγή που εισάγει ο
νέος νόμος είναι η κατάρτιση ειδικών και λεπτομερών κανόνων σχετικά με τη διαδικασία πληρωμής των
φορολογικών δόσεων. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αντιμετωπίζει οικονομικές δυσχέρειες, που τον
εμποδίζουν να πληρώσει εγκαίρως τις φορολογικές υποχρεώσεις του, του επιτρέπεται να συνάψει συμφωνία
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διακανονισμού για την καταβολή των οφειλών σε δόσεων. Η συμφωνία πληρωμής δόσεων γίνεται γραπτώς,
εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της αίτησης. Ο διακανονισμός μπορεί να συναφθεί μόνο στην
περίπτωση που ο φορολογούμενος συμφωνεί να διευθετήσει, άμεσα, τουλάχιστον το 20% των φορολογικών
υποχρεώσεων που θα περιλαμβάνει ο διακανονισμός. Οι φορολογικές αρχές μπορούν να προβλέπουν
συμφωνίες πληρωμής σε δόσεις για φορολογικές υποχρεώσεις που αφορούν τους φορολογικούς ελέγχους που
διενεργήθηκαν στο πλαίσιο του άρθρου 68 του Νόμου Φορολογικής Δικονομίας, ή αυτο-δηλωθείσες φορολογικές
υποχρεώσεις, με την εξαίρεση των φορολογικών υποχρεώσεων που παρακρατούνται από τον φορολογούμενο,
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εισφορών και της ασφάλισης υγείας. Σε περίπτωση που οι φορολογικές
αρχές έχουν ξεκινήσει τη συλλογή των υποχρεωτικών φορολογικών υποχρεώσεων, η υποθήκη ή οποιαδήποτε
άλλη νομική επιβολή επί των περιουσιακών στοιχείων του φορολογουμένου, δεν αφαιρείται. Ωστόσο, ο
φορολογούμενος που έχει συνάψει συμφωνία πληρωμής δόσεων έχει το δικαίωμα να ζητήσει την ανάκληση των
κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών. Η έναρξη από τις φορολογικές αρχές των υποχρεωτικών
πλειστηριασμών των περιουσιακών στοιχείων των φορολογουμένων, προκειμένου να καλυφθεί η νομική
υποχρέωση επιβολής του φόρου, εμποδίζει τη σύναψη της συμφωνίας διακανονισμού πληρωμής σε δόσεις. Ο
τροποποιητικός νόμος τέθηκε σε ισχύ την 1 Δεκεμβρίου, 2016.
Φορολογικό πακέτο έτους 2017
Στις 27.12.2016, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το φορολογικό πακέτο για το 2017, μη
συμπεριλαμβανομένων, ωστόσο, των τροποποιήσεων στην φορολογία εισοδήματος, οι οποίες αναμένεται να
εκδοθούν με ξεχωριστό Προεδρικό Διάταγμα.
Από τις αλλαγές στο Ν.9975/2008 περί εθνικών φόρων, συγκρατούμε τις εξής, οι οποίες ισχύουν από 1η
Ιανουαρίου 2017: μείωση του κατώτατου ορίου πάνω από το οποίο ένα όχημα θεωρείται πολυτελές (από 5 εκατ.
ΑΛΛ ή περίπου 36.500 € και πάνω), επιβολή φόρου κυκλοφορίας και διοξειδίου του άνθρακα στα βιοκαύσιμα
(για το τμήμα τους που αφορά σε κανονικό πετρέλαιο και βενζίνη), απαλλαγή από τον φόρο κυκλοφορίας και
διοξειδίου του άνθρακα για τα καύσιμα (πετρέλαιο και βενζίνη) που παράγονται στην Αλβανία και προορίζονται
για εξαγωγή, μείωση του φορολογικού συντελεστή των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης για τα μεταλλεύματα που
αποτελούν μέρος υποπροϊόντος στο ½ του συντελεστή που αφορά στο καθαυτό μετάλλευμα, μείωση στο ½ του
φορολογικού συντελεστή των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης για τα μεταλλεύματα που υποβάλλονται σε
επεξεργασία εντός της αλβανικής επικράτειας, μείωση του φόρου δικαιωμάτων εκμετάλλευσης του πυρο βιτουμενίου (ασφάλτου) από 2.371 ΑΛΛ/τόνο σε 186 ΑΛΛ/τόνο, μείωση του φόρου συσκευασίας για τα
ανακυκλωμένα πλαστικά που παράγονται από την εγχώρια βιομηχανία ανακύκλωσης από 50 ΑΛΛ/κιλό σε 1
ΑΛΛ/κιλό.
Ο Ν.61/2012 περί ειδικού φόρου κατανάλωσης τροποποιείται ως εξής: Καταργείται η αναμενόμενη από 1.1.2017
αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα καπνικά προϊόντα. Ως εκ τούτου, το 2017, ο ειδικός φόρος για τα
τσιγάρα θα παραμείνει 5.500 ΑΛΛ/1.000 τσιγάρα. Από 1.1.2018, ο ειδικός φόρος θα αυξηθεί σε 5.750 ΑΛΛ/1.000
τσιγάρα και θα αυξάνεται, ετησίως, έως ότου ανέλθει στα 6.500 ΑΛΛ/1.000 τσιγάρα το 2021. Το 2017, ο ειδικός
φόρος για τα πούρα και τα πουράκια θα αυξηθεί σε 4.400 ΑΛΛ/κιλό (από 2.500 ΑΛΛ/κιλό). Για όλα τα υπόλοιπα
είδη καπνού, ο ειδικός φόρος θα παραμείνει στα 4.400 ΑΛΛ/κιλό. Εξαίρεση αποτελούν τα καπνικά προϊόντα που
θα παραχθούν από φύλλα καπνού που καλλιεργούνται στην Αλβανία, για τα οποία ο ειδικός φόρος
κατανάλωσης θα είναι μειωμένος, στα 2.500 ΑΛΛ/κιλό. Επίσης, από 1.1.2017, επιβάλλεται ειδικός φόρος
κατανάλωσης, ύψους 8 ΑΛΛ/λίτρο, στο υγραέριο (GLN) που χρησιμοποιείται για καύση σε κινητήρες οχημάτων.
Ο νέος νόμος προβλέπει, ακόμη, την έκδοση των ένσημων ταινιών του ειδικού φόρου κατανάλωσης και στα
τελωνεία και τον ορισμό των προστίμων ανάλογα με τον τύπο της παράβασης και όχι βάσει του προϊόντος.
Ο Ν.9981/2008 περί δασμών τροποποιείται ως εξής: μηδενικός δασμός επιβάλλεται, από 1.1.2017, στις πρώτες
ύλες για τη βιομηχανία ενεργητικής τελειοποίησης (τελειοποίησης προς επανεξαγωγή) και στο πετρελαϊκό κωκ
(pet coke - δασμολογική κλάση 27040).
Νομοσχέδιο για τη βιομηχανική ιδιοκτησία
Το Υπουργικό Συμβούλιο της Αλβανίας ενέκρινε νομοσχέδιο που τροποποιεί το νόμο για τη βιομηχανική
ιδιοκτησία. Σκοπός των τροποποιήσεων είναι η διευκόλυνση της διαδικασίας αίτησης για την εγγραφή των
εφευρέσεων, των βιομηχανικών σχεδίων κλπ. Οι προθεσμίες εγγραφής συντομεύονται και η ποιότητα της
εξέτασης των αντικειμένων βιομηχανικής ιδιοκτησίας αυξάνεται. Επίσης, το νομοσχέδιο εισαγάγει, για πρώτη
φορά, την προστασία και προώθηση των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης της Αλβανίας.
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Τέλος, σκοπός του νόμου είναι η αναζωογόνηση της αγοράς πνευματικού κεφαλαίου, με την απόδοση στα άυλα
περιουσιακά στοιχεία χρηματικής αξίας. Προβλέπεται, ακόμη, η χρήση τους ως εχέγγυο.
2η Συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου
Στις 7.12.2016, έλαβε χώρα η 2η συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου, με
επικεφαλής την Υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης, Τουρισμού, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Στην
Επιτροπή συμμετέχουν, ακόμη, το Υπουργείο Γεωργίας, το Υπουργείο Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, η Εθνική
Αρχή τροφίμων, εκπρόσωποι των τελωνείων και των επιμελητηρίων της χώρας. Κατά τη συνεδρίαση,
συμφωνήθηκε η ίδρυση τεχνικής γραμματείας της Επιτροπής, η οποία θα ενεργήσει, αρχικώς, ως γραφείο
υποστήριξης των επιχειρήσεων στην περίπτωση που αντιμετωπίζουν εμπόδια κατά τις εξαγωγές των προϊόντων
τους.
Eurostat: Η Αλβανία έχει το χαμηλότερο κόστος επενδύσεων στην Ευρώπη
Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Eurostat, η Αλβανία έχει το χαμηλότερο κόστος επενδύσεων στην Ευρώπη. Η
εν λόγω μελέτη περιλαμβάνει όλα τα Κ-Μ της ΕΕ, τα μέλη EFTA (Ισλανδία, Νορβηγία και Ελβετία), τις πέντε
υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες (Αλβανία, Σερβία, Τουρκία, Μαυροβούνιο και ΠΓΔΜ), καθώς και τη
Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Το υψηλότερο κόστος επενδύσεων ανάμεσα στα Κ-Μ της ΕΕ κατεγράφη στη Σουηδία
(34% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο) και το χαμηλότερο στη Ρουμανία (38% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο
όρο). Το φθηνότερο μέρος για να επενδύσει κάποιος είναι η Αλβανία, με το δείκτη τιμών (PLI) να ανέρχεται σε
55 και ακολουθείται από την ΠΓΔΜ (PLI=56), την Τουρκία (PLI=58) και τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη (PLI=59).
Ιδιαιτέρως όσον αφορά στον κατασκευαστικό τομέα, οι τιμές στην Αλβανία και στις λοιπές χώρες της περιοχής
είναι περίπου 50% χαμηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

2. Αλβανική οικονομία
Κατάταξη Αλβανίας ως προς τον Δείκτη Ελευθερίας του Εμπορίου 2017
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ιδρύματος Heritage Foundation και του περιοδικού Wall Street Journal, η
Αλβανία βαθμολογείται με 87,7 (με 100 βαθμολογείται η πλήρως ελεύθερη χώρα) ως προς τον Δείκτη Ελευθερίας
του Εμπορίου για το 2017, καταλαμβάνοντας την 13η θέση ανάμεσα σε 186 χώρες στον κόσμο και την 1η σε
περιφερειακό επίπεδο. Η βαθμολογία υπολογίζεται βάσει των μέσων δασμών σε συνάρτηση με τον όγκο
εμπορίου, καθώς και βάσει των μη δασμολογικών εμποδίων. Σύμφωνα με το Εναρµονισµένο Σύστημα
ονοµατολογίας του αλβανικού δασµολογίου, το 49% των κωδικών υπόκειται σε μηδενικό δασμό, το 18% σε 2%
δασμό, το 0,3% σε 5% δασμό, το 2,4% σε 6% δασμό, το 19,3% σε 10% δασμό και το 12% σε 15% δασμό. Η
Αλβανία ανέβηκε 20 θέσεις σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Από τις χώρες της περιοχής, η Βουλγαρία και η
Ρουμανία κατατάσσονται 19ες (87 βαθμοί), η Βοσνία και Ερζεγοβίνη 45η (86,6 βαθμοί), η ΠΓΔΜ 50η (86,1
βαθμοί), το Μαυροβούνιο 55ο (84,7 βαθμοί), η Ελλάδα 68η (82 βαθμοί), η Τουρκία 87η (79,4 βαθμοί),η Σερβία
96η (77,8 βαθμοί) και το Κόσσοβο 126ο (70,8 βαθμοί).
Προσωρινή εκτίμηση Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) 2015
Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη εκτίμηση της INSTAT, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) για το έτος 2015
αυξήθηκε κατά +2,59% σε σχέση με το 2014, μετά από την αύξηση +1,83% το 2014, σε σχέση με το 2013. Το
ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές εκτιμάται σε 10,3 δισ. € το 2015 και 10 δισ. € το 2014. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, το 2015,
ανήλθε σε 3.554 €, από 3.443 € το 2014. Προσεγγίζοντας το ΑΕΠ από την πλευρά της παραγωγής, η κύρια
συνεισφορά στην ανάπτυξη προήλθε από τους εξής κλάδους της οικονομίας: «Κατασκευαστικός τομέας» +1,23
π.μ., «Επαγγελματικές και διοικητικές υπηρεσίες» +0,67 π.μ., «Δημόσια Διοίκηση, Εκπαίδευση και Υγεία» +0,33
π.μ., «Τέχνες, διασκέδαση και άλλες υπηρεσίες» +0,16 π.μ., «Χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές
δραστηριότητες» +0,13 π.μ., «Πληροφορική και Επικοινωνία» +0,13 π.μ. και «Κτηματομεσιτικές
δραστηριότητες» +0,07 π.μ. Αρνητική συμβολή είχε το «Εμπόριο, μεταφορές, διαμονή και εστίαση» κατά -0,09
π.μ. και οι «καθαροί φόροι στα προϊόντα» -0,23 π.μ.
Οι «Υπηρεσίες» αντιπροσωπεύουν το 46,3% του ΑΕΠ, το 2015, σημειώνοντας αύξηση +3,03% σε πραγματικούς
όρους σε σχέση με το 2014. Η «Βιομηχανία και οι Κατασκευές» αντιπροσωπεύουν το 21,4%, με τη Βιομηχανία
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Τιράνων
Ενημερωτικό Δελτίο Δεκεμβρίου 2016
Σελίδα 10 από 15

να καταγράφει αύξηση +0,04% σε πραγματικούς όρους το 2015 και οι Κατασκευές +14,12%. Τέλος, η «Γεωργία,
κυνήγι και δασοκομία» έχει μερίδιο 20,3% του ΑΕΠ, σημειώνοντας αύξηση +0,79% (πραγματικοί όροι), το 2015.
Αναλύοντας το ΑΕΠ από την πλευρά της κατανάλωσης, η «Τελική Κατανάλωση» κατέχει το 92,66% του ΑΕΠ, με
την τελική κατανάλωση των νοικοκυριών να έχει μερίδιο 80,93%, η τελική κατανάλωση της Γενικής Κυβέρνησης
11,2% και η τελική κατανάλωση των μη κερδοσκοπικών οργανισμών το 0,53%. Το 2015, ο Ακαθάριστος
Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου που συνιστά το 26,31% του ΑΕΠ, αυξήθηκε κατά +10,35% σε πραγματικές τιμές.
Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν κατά -0,99% σε πραγματικές τιμές, ενώ οι εισαγωγές αγαθών
και υπηρεσιών μειώθηκαν κατά -3,15%.
Λιανικό εμπόριο, γ΄ τρίμηνο 2016
Σύμφωνα με την INSTAT, o δείκτης όγκου του κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο, το γ΄ τρίμηνο 2016,
παρουσίασε αύξηση +6,5%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015. Αν δεν υπολογισθεί το λιανικό εμπόριο
καυσίμων για οχήματα, ο δείκτης αυξήθηκε κατά +8%. Τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην αύξηση είχε η ομάδα
«Τρόφιμα, αναψυκτικά και καπνός σε εξειδικευμένα καταστήματα και μη», της οποίας ο δείκτης αυξήθηκε κατά
+12,4%. Ο δείκτης για την ομάδα «Προϊόντα εκτός των τροφίμων σε εξειδικευμένα καταστήματα και μη»,
εξαιρουμένων των λιανικών πωλήσεων καυσίμων, αυξήθηκε κατά +5,7% σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο 2015. Ο
όγκος κύκλου εργασιών της ομάδας «Λιανική πώληση καυσίμων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα»
αυξήθηκε κατά +4,2% σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο 2015 και κατά +17,7% συγκριτικά με το β΄ τρίμηνο 2016. Στον
δείκτη όγκου κύκλου εργασιών συνεισέφεραν θετικά οι υπο-ομάδες «Λιανική πώληση τροφίμων, αναψυκτικών
και καπνού σε εξειδικευμένα καταστήματα και μη» (+3,0 π.μ.), «Λιανική πώληση προϊόντων πλην τροφίμων σε
εξειδικευμένα καταστήματα και μη » (+2,4 π.μ.) και «Λιανική πώληση καυσίμων» (+1,3 π.μ.).
Εξωτερικό εμπόριο, Νοέμβριος 2016
Σύμφωνα με την INSTAT, τον Νοέμβριο 2016, η αξία των εξαγωγών ήταν 23 δισ. ΑΛΛ (περίπου 169 εκατ. €),
σημειώνοντας αύξηση +17,4% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2015 και +5,4% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο
2016. Η αξία των εισαγωγών, τον Νοέμβριο 2016, ήταν 49 δισ. ΑΛΛ (περίπου 360 εκατ. €), παρουσιάζοντας
αύξηση κατά +0,6% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2015 και μείωση -1,0% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2016.
Το εμπορικό έλλειμμα, για τον μήνα Νοέμβριο 2016, ήταν 26 δισ. ΑΛΛ (περίπου 191 εκατ. €) εμφανίζοντας
μείωση -10,5%, σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2015 και -6,0% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2016.
Επιρροή κύριων ομάδων στην ετήσια μεταβολή των εξαγωγών: Τον Νοέμβριο 2016, η ετήσια αύξηση των
εξαγωγών, κατά +17,4%, επηρεάστηκε από τις κάτωθι ομάδες προϊόντων: «Ορυκτά, καύσιμα και ηλεκτρισμός»
(+5,9%), «Κλωστοϋφαντουργικά και Υποδήματα» (+5,7%) και «Μηχανήματα και ανταλλακτικά εξοπλισμού»
(+1,9%). Αρνητικά επέδρασαν οι ομάδες «Ξύλινα κατασκευάσματα και προϊόντα χάρτου» (-0,3%) και «Δέρματα
και προϊόντα αυτών» (-0,2%).
Επιρροή κύριων ομάδων στην ετήσια μεταβολή των εισαγωγών: Τον Νοέμβριο 2016, η ετήσια αύξηση των
εισαγωγών, κατά +0,6%, επηρεάστηκε από τις ομάδες: «Τρόφιμα, ποτά και καπνός» (+1,1%), «Χημικά και
πλαστικά προϊόντα» (+0,9%) και «Κλωστοϋφαντουργικά και Υποδήματα» (+0,5%). Αρνητικά επέδρασαν οι
ομάδες «Ορυκτά, καύσιμα και ηλεκτρισμός» (-2,2%), «Δομικά υλικά και μέταλλα» (-0,2%) και «Δέρματα και
προϊόντα αυτών» (-0,2%).
Τον Νοέμβριο 2016, οι χώρες με τις οποίες η Αλβανία είχε τη μεγαλύτερη αύξηση των εξαγωγών, σε σύγκριση
με τον Νοέμβριο 2015 είναι οι εξής: Κόσοβο (+10,1%), Ιταλία (+12,7%) και Κίνα (+137,8%). Ενώ, χώρες, με τις
οποίες είχε μείωση των εξαγωγών ήταν οι κάτωθι: Ολλανδία (-21,9%), Ιράκ (-25,7%) και Ουγγαρία (-39,7%). Ως
προς τις εισαγωγές, τον Νοέμβριο 2016, οι χώρες με τις οποίες η Αλβανία είχε την υψηλότερη αύξηση των
εισαγωγών, σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2015 ήταν οι εξής: Ελλάδα (+12,7%), Τουρκία (+2,5%) και Γερμανία
(+0,6%). Ενώ, οι χώρες με τις οποίες είχε μείωση των εισαγωγών ήταν η Ιταλία (-9,5%), Κίνα (-14,1%) και Σερβία
(-35,1%).
Το εμπόριο με τις χώρες της ΕΕ είναι το 64,6% του συνολικού εμπορίου. Τον Νοέμβριο 2016, οι εξαγωγές προς
τις χώρες της ΕΕ κατέλαβαν το 73,4% του συνόλου των εξαγωγών και οι εισαγωγές από χώρες της ΕΕ κατέλαβαν
το 60,5% του συνόλου των εισαγωγών. Οι κύριοι εμπορικοί εταίροι ήταν η Ιταλία (36,4%), η Κίνα (7,5%), η
Ελλάδα (6,6%) και η Τουρκία (6,3%).
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Δείκτης Τιμών Εισαγωγής, γ΄ τρίμηνο 2016
Σύμφωνα με την INSTAT, κατά το γ΄ τρίμηνο 2016, ο Δείκτης Τιμών Εισαγωγής ανήλθε στο 97,7% σε σχέση με
το έτος βάσης (2012=100). Η ετήσια μεταβολή του δείκτη είναι -1,6%. Ο δείκτης τιμών εισαγωγής στον τομέα
«Ορυχεία και λατομεία» και «Βιομηχανία» κατέγραψε μείωση -6,1% και -1,6% αντίστοιχα.
Η τριμηνιαία μεταβολή του δείκτη τιμών εισαγωγής είναι -0,6%. Ο δείκτης τιμών εισαγωγής στον τομέα
«Βιομηχανία» κατέγραψε μείωση -0,5%, με τις τιμές εισαγωγής στην «Παραγωγή μηχανημάτων και εξοπλισμού»
να μειώνονται κατά -3,3% και στην «Παραγωγή χάρτου και ειδών χάρτου» κατά -3,1%. Από την άλλη πλευρά, οι
τιμές εισαγωγής στην «Παραγωγή υφασμάτων» και στην «Παραγωγή οχημάτων και ρυμουλκών» αυξήθηκαν
κατά +2,5% και +1,5% αντίστοιχα. Οι τιμές εισαγωγής στον τομέα «Ορυχεία και λατομεία» μειώθηκαν κατά 0,5%, με τα λοιπά προϊόντα ορυχείων και λατομείων να καταγράφουν την υψηλότερη μείωση -0,9%.
Δείκτης Τιμών Παραγωγού, γ΄ τρίμηνο 2016
Σύμφωνα με την INSTAΤ, κατά το γ΄ τρίμηνο του 2016, ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού έφτασε στο 99,1% σε
σύγκριση με το έτος βάσης (2010=100).
Η ετήσια μεταβολή του δείκτη είναι -0,8%. Οι χαμηλότερες τιμές εμφανίσθηκαν στον τομέα «Βιομηχανία» κατά 1,0%, με τις μεγαλύτερες μειώσεις να καταγράφονται στα «Προϊόντα Υφαντουργίας» (-5,8%), στην «Παραγωγή
δερμάτων και δερμάτινων ειδών» (-2,3%) και στα «Είδη ένδυσης» (-0,2%). Από την άλλη πλευρά, οι τιμές
παραγωγού στις «Εκτυπώσεις χαρτιού και ανασυγκρότηση προεγγεγραμμένων μέσων» και στα «Είδη χάρτου»
και αυξήθηκαν κατά +2,2% και +0,7% αντίστοιχα. Οι τιμές παραγωγού στα «Ορυχεία και λατομεία» αυξήθηκαν
κατά +0,4%, με τις τιμές παραγωγής της εξόρυξης μεταλλευμάτων να καταγράφουν αύξηση +3,4%. Οι τιμές των
προϊόντων εξόρυξης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου κατέγραψαν μείωση -0,9%.
Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015, οι τιμές των προϊόντων που παράγονται και πωλούνται στην
εγχώρια αγορά αυξήθηκαν κατά +0,7%. Από την άλλη πλευρά, οι τιμές των προϊόντων που προορίζονται για
εξαγωγή μειώθηκαν κατά -2,9%, με σημαντικότερη μείωση να καταγράφεται στα «Προϊόντα εξόρυξης αργού
πετρελαίου και φυσικού αερίου» κατά -11,7%.
Η τριμηνιαία μεταβολή του δείκτη τιμών παραγωγού είναι -0,6%. Συγκεκριμένα, οι τιμές των προϊόντων στον
τομέα «Ορυχεία και λατομεία» μειώθηκαν κατά -1,3%. Οι χαμηλότερες τιμές καταγράφηκαν σε προϊόντα εξόρυξης
αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, κατά -1,9%. Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στον τομέα «Βιομηχανία», στο
σύνολό του, μειώθηκε κατά -0,6%. Σημειώνεται η μείωση των τιμών παραγωγού κατά -2,1% στα υφάσματα, κατά
-2,0% στα μεταλλουργικά προϊόντα και στα δέρματα και δερμάτινα είδη κατά -1,0%. Οι τιμές παραγωγού στα
τρόφιμα παρέμειναν αμετάβλητες, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.
Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού για την εγχώρια αγορά έφθασε το 98,9%, σημειώνοντας μείωση -0,4%, σε
σύγκριση με το β΄ τρίμηνο του 2016 (2010 = 100). Οι χαμηλότερες τιμές καταγράφηκαν στον τομέα «Ορυχεία και
λατομεία» κατά -2,4%. Οι τιμές παραγωγού στον τομέα «Βιομηχανία» μειώθηκαν κατά -0,3%.
Ο Δείκτης Τιμών Εξαγωγών έφθασε το 100,2% παρουσιάζοντας μείωση κατά -1,0%, σε σύγκριση με το
προηγούμενο τρίμηνο. Μείωση του δείκτη τιμών εξαγωγής κατά -0,9% παρουσίασε ο τομέας «Ορυχεία και
Λατομεία» και η «Βιομηχανία».
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) - Νοέμβριος 2016
O Δείκτης Τιμών Καταναλωτή έφτασε, τον Νοέμβριο 2016, το 101,3%, σε σχέση με το έτος βάσης, ήτοι τον
Δεκέμβριο 2015 (σημειώνεται ότι ο ΔΤΚ υπολογίζεται, από 1.1.2016, με νέο καλάθι προϊόντων). Τον Νοέμβριο
2016, η ετήσια μεταβολή της τιμής καταναλωτή ήταν 1,9%. Ένα χρόνο πριν, η ετήσια μεταβολή ήταν 2,1%. Η
συμβολή των κύριων ομάδων στην ετήσια μεταβολή του ΔΤΚ είχαν ως εξής: Η αύξηση του ΔΤΚ, κατά τον
Νοέμβριο 2016, οφείλεται, κυρίως, στην αύξηση στην ομάδα «Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά» κατά +1,14
π.μ. Οι υψηλότερες τιμές στην «Οικία, νερό, ηλεκτρισμός και άλλα καύσιμα» συνέβαλαν κατά +0,30 π.μ., στην
ομάδα «Διάφορα αγαθά και υπηρεσίες» κατά +0,13 π.μ. και τα «Αλκοολούχα ποτά και καπνός» κατά +0,08 π.μ.
Οι τιμές στις ομάδες «Έπιπλα, είδη σπιτιού και συντήρηση» και «Ένδυση και υπόδηση» συνέβαλαν κατά +0,06
π.μ. και +0,03 π.μ. αντίστοιχα. Η «Εκπαίδευση» συνέβαλε κατά +0,03 π.μ. Η ομάδα «Επικοινωνία» και
«Αναψυχή και πολιτισμός» συνέβαλαν έκαστος κατά +0,02 π.μ. Αρνητικά συνέβαλαν οι τιμές στην ομάδα
«Μεταφορές» κατά -0,03 π.μ.
Σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2015, οι τιμές αυξήθηκαν περισσότερο στην ομάδα «Τρόφιμα και μη αλκοολούχα
ποτά» κατά +3,2%, ακολουθούμενη από την ομάδα «Διάφορα αγαθά και υπηρεσίες» κατά +2,7%, «Αλκοολούχα
ποτά και καπνός» και «Έπιπλα, είδη σπιτιού και συντήρηση» κατά +1,5 %, «Αναψυχή και πολιτισμός» και
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«Ένδυση και Υπόδηση» κατά +0,8%. Εντός της ομάδας των τροφίμων, οι τιμές στην υποομάδα «φρούτα»
αυξήθηκαν κατά +10,1%, ακολουθούμενη από την υποομάδα «ζάχαρη, μαρμελάδες και επιδόρπια» κατά +5,9%,
«γάλα, τυρί και αυγά» κατά +4,9%, «ιχθυηρά» κατά 3,7%, «λαχανικά συμπεριλαμβανομένων των πατατών» κατά
+2,7% κ.λ.π. Από την άλλη πλευρά, οι τιμές που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση ήταν στην ομάδα
«Μεταφορές» (-0,5%).
Η μηνιαία μεταβολή του ΔΤΚ ήταν +0,1%. Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2016, οι τιμές αυξήθηκαν περισσότερο
στην ομάδα «Έπιπλα, είδη σπιτιού και συντήρηση» κατά +1,0 %. Από την άλλη πλευρά, την μεγαλύτερη μείωση
(-0,5%) κατέγραψαν οι τιμές στην ομάδα «Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά».
Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, γ΄ τρίμηνο 2016
Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε η INSTAT, το γ΄ τρίμηνο 2016, το ποσοστό απασχόλησης ανέρχεται σε 57,1%,
σημειώνοντας αύξηση 8,5% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015 και 2,9% σε σχέση με το προηγούμενο
τρίμηνο. Το επίσημο ποσοστό ανεργίας, κατά το γ΄ τρίμηνο 2016, ανήλθε σε 14,7%, καταγράφοντας μείωση κατά
-0,8 π.μ. σε σύγκριση με το β΄ τρίμηνο 2016 και κατά -2,5 π.μ. σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του 2015. Η ανεργία
για την ηλικιακή ομάδα 15 - 64 ετών είναι 14,7%, με την ανεργία των νέων (15-29 ετών) να ανέρχεται σε 27,4%
και την ανεργία των αντρών να είναι κατά 1,3 εκατοστιαίες μονάδες υψηλότερη από των γυναικών (15,3% έναντι
14,0%). Κατά το γ΄ τρίμηνο 2016, η απασχόληση αυξήθηκε περισσότερο, σε σχέση με το β΄ τρίμηνο 2016, στη
βιομηχανία (+5,1%), στις υπηρεσίες (+2,1%) και στη γεωργία (+2,3%). Σε ετήσια βάση, η αύξηση της
απασχόλησης στη βιομηχανία, τις υπηρεσίες και τη γεωργία ήταν +13,6%, +8,2% και +7% αντίστοιχα. Το
μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στην Περιφέρεια Αυλώνας με 22,9% και το χαμηλότερο στην
Περιφέρεια Ντίμπρας με 7,9%.

3. Ευρωπαϊκή προοπτική
Δήλωση Πρεσβειών Κ-Μ ΕΕ και εδώ Αντιπροσωπείας της ΕΕ σχετικά με το πόρισμα της Επιτροπής της
Βενετίας για το νόμο περί αξιολόγησης δικαστών και εισαγγελέων (vetting)
Στις 12.12.2016, οι Πρεσβείες των Κ-Μ της ΕΕ στα Τίρανα και η εδώ Αντιπροσωπεία της ΕΕ εξέδωσαν κοινή
δήλωση, με την οποία χαιρετίζουν το Amicus Curiae υπόμνημα της Επιτροπής της Βενετίας, σχετικά με τη
συνταγματικότητα του νόμου για την αξιολόγηση των δικαστών και των εισαγγελέων και τη συμφωνία του με τις
διεθνείς συμβάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται η δέσμευση όλων των εμπλεκομένων μερών στον κεντρικό
ρόλο της Επιτροπής της Βενετίας, ούτως ώστε η γνωμοδότησή της να ληφθεί υπ’ όψιν. Τα Κ-Μ της ΕΕ και η εδώ
Αντιπροσωπεία της ΕΕ παρότρυναν τις πολιτικές δυνάμεις, τις σχετικές κρατικές αρχές και τα όργανα της
δικαιοσύνης στην Αλβανία να ξεκινήσουν, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, την εφαρμογή της μεταρρύθμισης
της δικαιοσύνης, η οποία είναι προαπαιτούμενο για την πρόοδο της διαδικασίας ένταξης στην ΕΕ.
Απόφαση Συνταγματικού Δικαστηρίου για το νόμο περί αξιολόγησης δικαστών και εισαγγελέων (vetting)
Σε συνέχεια της γνωμοδότησης της Επιτροπής της Βενετίας, το Συνταγματικό Δικαστήριο της Αλβανίας εξέδωσε,
στις 22.12.2016, την απόφαση σχετικά με το αίτημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για ακύρωση του νόμου
περί αξιολόγησης των δικαστών και εισαγγελέων (vetting). Το Συνταγματικό Δικαστήριο, με 6 ψήφους έναντι 2,
αποφάσισε να μην αποδεχτεί το αίτημα ακύρωσης του εν λόγω νόμου. Η εφαρμογή του νόμου θα ξεκινήσει μόλις
δημοσιευθεί η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου στην επίσημη εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Υποστήριξη της Εδαφικής και Διοικητικής Μεταρρύθμισης στην Αλβανία με 3,5 εκατ. € από την ΕΕ
Στις 20.12.2016, υπεγράφη νέα συμφωνία ανάμεσα στην εδώ Αντιπροσωπεία της ΕΕ και το UNDP, για την
χρηματοοικονομική υποστήριξη της εδαφικής και διοικητικής μεταρρύθμισης στην Αλβανία. Η νέα συμφωνία
περιλαμβάνει χρηματοδότηση, ύψους 3,5 εκατ. € και αφορά στην συνεισφορά της ΕΕ στο πρόγραμμα STAR 2
("Support to Territorial and Administrative Reform"), με στόχο την ενδυνάμωση των θεσμικών και διοικητικών
ικανοτήτων των μονάδων τοπικής διακυβέρνησης, βελτιώνοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σε
τοπικό επίπεδο, καθώς και την λήψη αποφάσεων. Στο εν λόγω πρόγραμμα συμμετέχουν, ακόμη, η Σουηδία
(μέσω της SIDA - Swedish International Development Agency), η Ιταλία (μέσω της Italian Development
Cooperation), η Ελβετία (μέσω της SECO - Swiss Development Cooperation), οι ΗΠΑ (μέσω της USAID) και το
UNDP.
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4. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
Διεθνής Διάσκεψη για τα 10 χρόνια από την υπογραφή της CEFTA (Τίρανα, 12-13 Δεκεμβρίου 2016)
Διοργανώθηκε, στα Τίρανα, στις 12-13.12.2016, από το α/Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης, Τουρισμού,
Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, Διεθνής Διάσκεψη με αφορμή τη συμπλήρωση των δέκα χρόνων από την
υπογραφή της Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου των χωρών της Κεντρική Ευρώπης - CEFTA, με θέμα «10 χρόνια
ελεύθερο εμπόριο - Προκλήσεις και προοπτικές». Σκοπός της Διάσκεψης ήταν να συζητηθούν τα έως σήμερα
επιτεύγματα του ελεύθερου εμπορίου μεταξύ των χωρών μελών της CEFTA, οι μελλοντικές προκλήσεις κατά την
εφαρμογή της εν λόγω Συμφωνίας, τα επόμενα βήματα που πρέπει να ληφθούν για τη διευκόλυνση του εμπορίου
και των μεταφορών, οι προσδοκίες στο πλαίσιο περιφερειακής συνεργασίας, κλπ. Σημειώνεται ότι οι εμπορικές
ανταλλαγές της Αλβανίας με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων έχουν αυξηθεί 4,9 φορές τα τελευταία 10 χρόνια.
Οι αλβανικές εξαγωγές στις χώρες CEFTA έχουν εξαπλασιαστεί, ενώ οι εισαγωγές έχουν αυξηθεί 5,7 φορές, τα
τελευταία 10 έτη. Ο κύριος εμπορικός εταίρος της Αλβανίας στις χώρες CEFTA είναι το Κόσσοβο. Ωστόσο, το
εμπόριο εντός των χωρών μελών της CEFTA χρειάζεται να ενισχυθεί, καθώς μόνο το 17% των συνολικών
εξαγωγών και το 10% των συνολικών εισαγωγών πραγματοποιείται μεταξύ των χωρών CEFTA.
Υπογραφή συμφωνιών κατά την επίσκεψη της Π/Θ της Πολωνίας στα Τίρανα (9.12.2016)
Κατά την επίσκεψή της στα Τίρανα, η Πολωνή Π/Θ, κα Beata Szydlo συναντήθηκε, μεταξύ άλλων, με τον Αλβανό
ομόλογό της, κ. E. Rama και τον Α/Πρόεδρο, κ. B. Nishani. Κύριο θέμα συζήτησης αποτέλεσε η ευρωπαϊκή
προοπτική της Αλβανίας, για την οποία η κα Szydlo εκδήλωσε την αμέριστη υποστήριξή της. Στο περιθώριο της
επίσκεψης, υπεγράφη από το πολωνικό Υπουργείο Πολιτισμού και Εθνικής Κληρονομιάς και το αλβανικό
Υπουργείο Πολιτισμού Πρόγραμμα Συνεργασίας για την περίοδο 2016-2019 στον τομέα του Πολιτισμού.
Επιπροσθέτως, πραγματοποιήθηκε Πολωνο-Αλβανικό Οικονομικό Φόρουμ, κατά το οποίο υπεγράφησαν δύο
συμφωνίες συνεργασίας: η μία ανάμεσα στην Ένωση Εμποροβιοτεχνικών Επιμελητηρίων Αλβανίας και του
Πολωνικού Εθνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και η άλλη ανάμεσα στον Αλβανικό Οργανισμό Ανάπτυξης
Επενδύσεων (AIDA) και τον Πολωνικό Οργανισμό Ενημέρωσης και Ξένων Επενδύσεων (PAlilZ).

5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος
1η η Αλβανία ανάμεσα στις χώρες των Βαλκανίων ως προς τη διαφθορά
Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του δικτύου SELDI (Southeast Europe Leadership for Development and Integrity),
η Αλβανία κατατάσσεται 1η ανάμεσα στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης ως προς τη διαφθορά. Συγκεκριμένα, στο
49,6% του πληθυσμού έχει ασκηθεί πίεση για να δωροδοκήσει κρατικό λειτουργό και το 40,2% έχει, τελικώς,
ενδώσει. Στη λίστα ακολουθεί η ΠΓΔΜ με τα ποσοστά να ανέρχονται σε 33,4% και 27,7% αντίστοιχα.
Περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://seldi.net/charticle/seldi-corruption-monitoringsystem-in-see-2016-results/
Προκήρυξη εθνικών εκλογών στις 18 Ιουνίου 2017
Στις 5.12.2016, εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα, με το οποίο ορίζεται η ημερομηνία για τις εθνικές βουλευτικές
εκλογές στην Αλβανία. Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 18 Ιουνίου 2017. Με το Π.Δ. τίθενται σε ενέργεια όλες οι
απαραίτητες εκλογικές προετοιμασίες, ξεκινώντας από τη δημοσίευση των εκλογικών καταλόγων. Η Κεντρική
Εκλογική Επιτροπή ενέκρινε, ακόμη, στις 3.12.2016, τις βουλευτικές έδρες ανά περιφέρεια, βάσει του πληθυσμού
τους και η εν λόγω απόφαση θα πρέπει να ψηφιστεί από την α/Βουλή. Οι Περιφέρειες του Κούκες, Μπερατίου
και Κορυτσάς έχασαν από μία έδρα, ενώ η Περιφέρεια Τιράνων και Δυρραχίου αύξησαν τις έδρες τους κατά 2
και 1 αντίστοιχα.
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6. Εκδηλώσεις και εκθέσεις στην Αλβανία
2nd Albanian Security Forum (Τίρανα, 14 Δεκεμβρίου 2016)
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 2ο Albanian Security Forum, από την ελληνική εταιρεία Smart Press SA, με τη
θυγατρική της στην Αλβανία Bizz Shpk.al και το Κέντρο Καινοτομίας Protik. Η εκδήλωση έλαβε χώρα την Τετάρτη
14 Δεκεμβρίου 2016, στο ξενοδοχείο Tirana International. Στη φετινή εκδήλωση, υπό τον τίτλο «Mind the Risk: Be
proactive!», συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η Α/Υπουργός Άμυνας, κα Mimi Kodheli και η Α/Υφυπουργός
Εσωτερικών Υποθέσεων, κα Elona Gjebrea, καθώς, επίσης, εκπρόσωποι της Μονάδας Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος στην Κρατική Αστυνομία και του Εθνικού Οργανισμού για την Ηλεκτρονική Ασφάλεια ALCIRT. Το
Φόρουμ παρακολούθησαν, στο σύνολο, περίπου 400 άτομα. Οι παρουσιάσεις θα είναι διαθέσιμες στο ομώνυμο
κανάλι του Φόρουμ στο YouTube. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.asf.al/
Έκθεση χειροποίητων χαλιών Despina Miraraki S.A. (Τίρανα, 16.02 - 22.02.2017)
Η εταιρεία Despina Miraraki S.A. διοργανώνει, για 9η φορά, έκθεση χειροποίητων χαλιών, η οποία θα
πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Sheraton των Τιράνων, από την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου έως και την Τετάρτη
22 Φεβρουαρίου 2017. Οι επισκέπτες θα μπορέσουν να δουν περισσότερα από 1.500 χειροποίητα χαλιά, από
όλο τον κόσμο και όλων των ειδών και σχεδίων. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.miraraki.gr.
Έκθεση “Tekno Hotel Expo 2017” (Τίρανα, 23-26 Φεβρουαρίου 2017)
Η HO.RE.AL Expo Group, σε συνεργασία με το Α/Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης, Τουρισμού, Εμπορίου και
Επιχειρηματικότητας, τον Αλβανικό Οργανισμό Ανάπτυξης Επενδύσεων (AIDA), τον Εθνικό Οργανισμό
Τουρισμού, τον Δήμο Τιράνων και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Τιράνων, διοργανώνει, για 2η
συνεχή χρονιά, την έκθεση "Tekno Hotel Expo 2017", από 26-28 Φεβρουαρίου 2017, στο εκθεσιακό κέντρο "Expo
City Albania". Η έκθεση απευθύνεται σε επαγγελματίες και θα συμμετέχουν εταιρείες που προσφέρουν
επαγγελματικό εξοπλισμό και υπηρεσίες σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και καφέ. Περισσότερες πληροφορίες για την
έκθεση, καθώς και η απαραίτητη αίτηση συμμετοχής είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.horealexpo.com. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με την διοργανώτρια εταιρεία στο info@horealexpo.com.

Η Προϊσταμένη
Παγώνα Λάρδα
Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄
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