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1. Κατασκευή Υ/Η σταθµού από εταιρεία Αυστριακών συµφερόντων 

Στις 30 Σεπτεµβρίου υπεγράφη Συµφωνία κατασκευής υδροηλεκτρικής µονάδας στην 
Άστα της Βόρειας Αλβανίας, από την Αυστριακή εταιρεία “Verbund”. Ο Υ/Η σταθµός 
θα έχει εγκατεστηµένη ισχύ 48,2 MW, ενώ το κόστος της επένδυσης ανέρχεται συνολικά 
σε 160 εκατ. Ευρώ. 

Η υπογραφή της συµφωνίας θεωρείται απόδειξη του µεγάλου ενδιαφέροντος της διεθνούς 
επιχειρηµατικής κοινότητας για την Αλβανία΄΄, σύµφωνα µε τον Π/Θ κ. Σαλί Μπερίσα, 
ενώ ο υπουργός Οικονοµίας και Ενέργειας κ. Ρούλι έκανε λόγο για ΄΄µια σύµβαση 
παραχώρησης σύµφωνη µε τα διεθνή πρότυπα, η οποία φέρνει στην Αλβανία το µοντέλο 
των καλύτερων σύγχρονων πρακτικών στον τοµέα των συµπράξεων δηµόσιου και 
ιδιωτικού τοµέα΄΄. 
 
2. Υψηλό το χρέος του αλβανικού ∆ηµοσίου προς την Εταιρεία Ηλεκτρικής 
Ενέργειας της Αλβανίας, KESH 
Η τσεχικών συµφερόντων εταιρεία CEZ η οποία αγόρασε το 76% των µετοχών του 
τοµέα διανοµής της κρατικής επιχείρησης ηλεκτρισµού KESH, δήλωσε ότι προτίθεται να 
ξεπληρώσει το χρέος του αλβανικού ∆ηµοσίου προς την KESH το οποίο αγγίζει τα 300 
εκ. Ευρώ. Σύµφωνα µε δηµοσιογραφικές πληροφορίες, η συνολική επένδυση της 
τσεχικής εταιρείας, θα φθάσει τα 420 δις Ευρώ. Ωστόσο, το πρόβληµα αποπληρωµής των 
χρεών των ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων κοινής ωφελείας παραµένει αφού µόνο η αλβανική 
εταιρεία ύδρευσης οφείλει πάνω από 1,7 εκ. Ευρώ  
 
3. Συµβόλαιο ύψους 20 εκ. ∆ολαρίων µεταξύ της ΑΒΒ και του διαχειριστή 
µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας OSSH 
H εταιρεία διαχείρισης Ενέργειας ΑΒΒ υπέγραψε συµβόλαιο ύψους 20 εκ. ∆ολ. µε την 
αλβανική εταιρεία διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας OSSH (πρώην KESH) µε σκοπό την 
βελτίωση της αποδοτικότητας της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στην Αλβανία.  
 
4. Μελέτη σκοπιµότητας του υδροενεργειακού δυναµικού ποταµών της Αλβανίας 
Οµάδα εµπειρογνωµόνων της γαλλικής εταιρείας Soregah, µελετούν το υδροενεργειακό 
δυναµικό ποταµών της χώρας, ούτως ώστε µελλοντικά να κτιστούν σε αυτούς Υ/Η 
σταθµοί. Το έργο χρηµατοδοτείται από την Παγκόσµια Τράπεζα µε 550 χιλιάδες ∆ολ. 
Σύµφωνα µε τον ∆/ντή της κρατικής επιχείρησης ηλεκτρισµού (KESH), Γκεργκ 
Μπογιατζή, η Αλβανία αξιοποιεί σήµερα µόνο το 35% του υδροενεργειακού δυναµικού 
της. Η µελέτη αφορά τους ποταµούς Αώο (Βιόσα), Σέµανι µαζί µε τον κλάδο του Οσούµ 
(οι δύο αυτοί ποταµοί βρίσκονται στη Νότια Αλβανία), καθώς και το κοµµάτι του 
ποταµού Ντριν στη Βόρεια Αλβανία, το οποίο βρίσκεται πάνω από τον Υ/Η σταθµό 
Φίερζας.  
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5. Αιολική ενέργεια στις περιοχές Λογαρά και Καραµπουρούν 
Ο Ρυθµιστικός Φορέας Ηλεκτρικής Ενέργειας της Αλβανίας, ενέκρινε αίτηµα της 
ιταλικής ιδιωτικής εταιρείας Enpower Albania, για κατασκευή δύο µονάδων αιολικής 
ενέργειας παραγωγής ηλεκτρισµού στις περιοχές Λογαρά και Καραµπουρούν, κοντά 
στην πόλη της Αυλώνας, µε παραχώρηση δικαιώµατος 30ετούς εκµετάλλευσης. Οι 
µονάδες αυτές, θα έχουν εγκατεστηµένη ισχύ 500 MW και η µεγαλύτερη ποσότητα 
ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγουν θα εξάγεται στην Ιταλία µέσω υποθαλάσσιων 
καλωδίων, µετά το 2010. Πέρυσι το Νοέµβριο, ο Ρυθµιστικός Φορέας Ενέργειας 
χορήγησε άδεια αξιοποίησης της αιολικής ενέργειας και στην περιοχή Κρυσταλλοπηγή 
και Μπιλίτσι Κορυτσάς. Εκτός από την Αυλώνα, δυνατότητες αξιοποίησης της αιολικής 
ενέργειας υπάρχουν τόσο στο ∆υρράχιο όσο και στη παραθαλάσσια πόλη της Βορείου 
Αλβανίας Λέζα . 
 
6. ́ ΄Η πρώτη απόφαση για πυρηνικό σταθµό΄΄ 
Άρχισε η κατάρτιση του νοµικού πλαισίου που θα επιτρέψει στο µέλλον ενδεχόµενη 
ανέγερση πυρηνικού εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Αλβανία. Στη 
συνεδρίαση της 30 /10/2008 η αλβανική Κυβέρνηση ενέκρινε σχέδιο απόφασης του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος για την έγκριση των κανόνων και των διαδικασιών 
εκτίµησης των σχεδίων που επηρεάζουν αρνητικά το περιβάλλον γειτονικών χωρών. 
Εκτός από τους πυρηνικούς σταθµούς, αντικείµενο της απόφασης αυτής είναι και τα 
φράγµατα επί των ποταµών µε ροή προς γειτονικές χώρες. Σύµφωνα µε το σχέδιο 
απόφασης, ο Περιφερειακός Περιβαλλοντικός Φορέας θα αποφασίζει εάν το σχέδιο έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον των γειτονικών χωρών, εντός πέντε ηµερών από 
την κατάθεση της αίτησης για εφαρµογή ενός σχεδίου έργου κοντά σε παραµεθόριο 
περιοχή. 
 
7. ∆ηλώσεις ιταλού ΥΠ.ΕΞ. κ. Φρατίνι για το πυρηνικό εργοστάσιο στην Αλβανία 
και για τον Άξονα 8 
Το ενδιαφέρον της ιταλικής εταιρείας ENEL για συνεργασία στην κατασκευή πυρηνικού 
σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Αλβανία επιβεβαίωσε ο ιταλός ΥΠΕΞ  
κ. Φρατίνι, σε συνέντευξη του στον τηλεοπτικό σταθµό News.Ο κ. Φρατίνι δήλωσε ότι 
εάν τελικά γίνει ο πυρηνικός αυτός σταθµός, θα είναι τεχνολογίας τελευταίας γενιάς, 
µέγιστης ασφάλειας, και ένα µέρος της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας θα εξάγεται 
στην Ιταλία µε υποθαλάσσια καλώδια.  
 
8. Επένδυση ύψους 250 εκ. Ευρώ για την κατασκευή µονάδας παραγωγής τσιµέντου  
Οι εργασίες για την κατασκευή µονάδας παραγωγής τσιµέντου από την ιταλοαλβανική 
κοινοπραξία “Fassa-Berberi” ξεκίνησαν στις 24/10/2008. Στα εγκαίνια παρευρέθησαν ο 
Π/Θ κ. Σαλί Μπερίσα και ο Πρέσβης της Ιταλίας κ. Saba D’ Elia. Η µονάδα έχει 
δυναµικότητα 3.000 τόνων ηµερησίως και θα απασχολεί πάνω από 250 εργαζοµένους 
 
9. Εξαγορά του 85% των αλβανικών διυλιστηρίων,ARMO  
Η Αρχή Ανταγωνισµού της Αλβανίας ενέκρινε την 28/10/08 την αγορά του 85% των 
αλβανικών διυλιστηρίων ARMO από την κοινοπραξία των εταιρειών  Anika Enterprises 
SA, Mercuria Energy Group Limited και Refinery Associates of Texas INC. H αξία του 
πακέτου µετοχών είναι της τάξεως των 128,75 εκ. Ευρώ. Οι αγοραστές ανακοίνωσαν ότι 
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πρόκειται να επενδύσουν 240 εκ. ∆ολ. τα επόµενα πέντε χρόνια, ενώ στο συµβόλαιο µε 
την αλβανική κυβέρνηση προβλέπεται δαπάνη ύψους 50 εκ. Λεκ (περίπου 400 χιλ. 
Ευρώ) στα επόµενα 3 χρόνια, για την προστασία του περιβάλλοντος. 
 
10. Πλήρης ιδιωτικοποίηση της AMC και των λοιπών εταιρειών στρατηγικού 
χαρακτήρα  
Την πρόθεση της αλβανικής κυβέρνησης για πλήρη ιδιωτικοποίηση εταιρειών 
στρατηγικού χαρακτήρα µέσω της διάθεσης των µετοχών που κατέχει το αλβανικό 
∆ηµόσιο, ανακοίνωσε ο Π/Θ κ. Σαλί Μπερίσα στις 22/10/2008. Η αρχή θα γίνει µε την 
διάθεση στο επενδυτικό κοινό του πακέτου του 12% των µετοχών της εταιρείας κινητής 
τηλεφωνίας AMC (όµιλος Cosmote) το οποίο διαθέτει η Αλβανική κυβέρνηση, και στη 
συνέχεια του πακέτου του 24% της Albtelecom καθώς επίσης και των µεριδίων του 15% 
των µετοχών της εταιρείας διύλισης και διανοµής πετρελαιοειδών ARMO, του 24% των 
µετοχών της προσφάτως ιδιωτικοποιηµένης Εταιρείας Ηλεκτρισµού OSSH πρώην 
(KESH), καθώς και του πακέτου µετοχών του 61% της κρατικής ασφαλιστικής εταιρείας 
INSIG, για την οποία έχει ήδη προκηρυχθεί ο σχετικός διαγωνισµός µε εκδήλωση 
ενδιαφέροντος από δέκα (10) αλλοδαπές εταιρείες. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την 
κυβέρνηση ότι επιδιώκει να πωλήσει τις µετοχές αυτές προεκλογικά σε εταιρείες ΄΄που 
έχουν πελατειακές σχέσεις µαζί της΄΄.  
 
11. Ισραηλινό ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Αλβανία 
Ο Ισραηλινών συµφερόντων όµιλος “Euro Investments Group Limited”(EIG) εκδήλωσε 
ενδιαφέρον για επενδύσεις στον ενεργειακό τοµέα της Αλβανίας, µετά από συνάντηση 
του Υπουργού Οικονοµίας, Εµπορίου και Ενέργειας της Αλβανίας κ. Genk Ruli, και του 
Προέδρου του οµίλου EIG, κ. David Brown.Ο ισραηλινών συµφερόντων όµιλος 
δραστηριοποιείται ήδη στην Βουλγαρία, Πολωνία, ΠΓ∆Μ και Κόσσοβο. 
 
12. Πιθανή επένδυση της Daimler –Benz στην Αλβανία 
Σύµφωνα µε τον αλβανικό τύπο, ο Γερµανικός κολοσσός Daimler –Benz έχει εκδηλώσει 
ενδιαφέρον για την κατασκευή µονάδας παραγωγής στην περιοχή της πόλης Skodra. Οι 
λόγοι που έχουν οδηγήσει τον Γερµανικό κολοσσό να προσανατολίζεται στην κατασκευή 
µονάδας παραγωγής στην Skodra αφορούν στο αυξανόµενο ενδιαφέρον ξένων 
επενδυτών για την Αλβανία, όπως αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) έχει ήδη επενδύσει 100 εκ. Ευρώ σε 
µια µικρή χώρα όπως η Αλβανία, ότι έχει υπογραφεί συµφωνία κατασκευής 
υδροηλεκτρικής µονάδας από την Αυστριακή εταιρεία “Verbund”,ύψους 400 εκ. Ευρώ, 
στην Άστα της Βόρειας Αλβανίας, ότι η ελβετικών συµφερόντων εταιρεία “ASG Power 
SA” πρόκειται να επενδύσει στην Αλβανία σηµαντικό µέρος της επένδυσης για την 
κατασκευή αγωγού υγρού αερίου ο οποίος θα εκτείνεται από το Μπακού στην Αυλώνα, 
συνολικού ύψους 2,1 δις Ευρώ, ότι ο βρετανικών συµφερόντων όµιλος επιχειρήσεων 
“Zumax” έχει εκδηλώσει επενδυτικό ενδιαφέρον στην περιοχή Πόρτο-Ροµάνο, και από 
το γεγονός ότι το προσφάτως κατασκευασθέν αεροδρόµιο των Τιράνων αποτελεί από τα 
πλέον αξιόπιστα αεροδρόµια των ∆υτ. Βαλκανίων. 
 
 
 



 4

13. Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

Ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ρόµπερτ Τσέκου σε εισήγησή του ενώπιον των 
βουλευτών επισήµανε ότι για το 2007 οι παραβάσεις της δηµόσιας διοίκησης 
προξένησαν στον κρατικό προϋπολογισµό απώλειες ύψους 876 εκατ. Λεκ. Ανησυχητικό 
πρόβληµα για το 2007, σύµφωνα µε τον κ. Τσέκου, ήταν τα χρέη στα τελωνεία και την 
εφορία. Ο κ. Τσέκου υπογράµµισε στην έκθεσή του ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο 
ανακάλυψε παραβάσεις στο 63% των διαγωνισµών του δηµοσίου που έγιναν πέρυσι. 
Μεγάλες ήταν οι παραβάσεις στους διαγωνισµούς για την αγορά φαρµάκων καθώς και 
στο Ίδρυµα Ασφάλισης Υγείας, όπου τα στοιχεία δεν ανταποκρίνονταν στην 
πραγµατικότητα. Για παράδειγµα, σύµφωνα µε το Ίδρυµα Ασφάλισης Υγείας, ο αριθµός 
των συνταξιούχων, στους οποίους χορηγεί δωρεάν φάρµακα ή σε µειωµένη τιµή, είναι 
524 χιλιάδες άτοµα, ενώ στην πράξη, σύµφωνα µε στοιχεία του Ινστιτούτου Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, ο αριθµός των συνταξιούχων είναι µόνο 423 χιλιάδες.  
 
14. INSTAT: Επιδείνωση οικονοµικών δεικτών  
Επιδείνωση των κυριότερων οικονοµικών δεικτών σηµειώθηκε τον  Αύγουστο τρέχοντος 
έτους, ενώ την 8µηνη περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου σηµειώθηκαν απώλειες 
κεφαλαίων ύψους 1,65 δις ευρώ.  
 
15. Αύξηση του ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου της Αλβανίας 
Αύξηση του εµπορικού ελλείµµατος κατά 22,8% ετησίως και 4,8% σε σχέση µε τον 
προηγούµενο µήνα σηµειώθηκε τον Αύγουστο τρέχοντος έτους, σύµφωνα µε στοιχεία 
της Στατιστικής Υπηρεσίας της Αλβανίας (Institute of Statistics-INSTAT). To εµπορικό 
έλλειµµα για τον µήνα Αύγουστο κυµάνθηκε στα 27,802 εκ. Λεκ., µε τις εξαγωγές να 
αυξάνονται κατά 18% σε ετήσια βάση και τις εισαγωγές να µειώνονται κατά 5,4%. Το 
51% του εµπορικού ελλείµµατος αντιστοιχεί στις εµπορικές συναλλαγές µε τις χώρες 
µέλη της ΕΕ, εκ των οποίων κυριότεροι εµπορικοί εταίροι παραµένουν η Ελλάδα και η 
Ιταλία. Οι εξαγωγές προς Ελλάδα αντιστοιχούν στο 10,2% των συνολικών εξαγωγών της 
Αλβανίας, ενώ οι εισαγωγές από Ελλάδα αντιστοιχούν στο 19% των συνολικών 
εισαγωγών της Αλβανίας. Αντίστοιχα οι εξαγωγές προς Ιταλία αντιστοιχούν στο 42,6% 
και οι εισαγωγές από Ιταλία στο18,9%. Οι εξαγωγές της Αλβανίας προς την Αυστρία, 
Κίνα, Κροατία, ΗΠΑ και Τουρκία σηµείωσαν αύξηση, όπως αύξηση σηµείωσαν οι 
εισαγωγές από Ελλάδα, Κίνα, Κροατία, ΠΓ∆Μ, και Ελβετία.  
 
16. Αύξηση πληθωρισµού 
Ο δείκτης τιµών καταναλωτή µηνός Σεπτεµβρίου 2008 σηµείωσε µηνιαία αύξηση της 
τάξεως του 1,1% σε συνέχεια της µηνιαίας αύξησης µηνός Αυγούστου που ήταν της 
τάξεως του 0,6%, σύµφωνα µε στοιχεία της Στατικής Υπηρεσίας της Αλβανίας 
 
17. Αύξηση τραπεζικών καταθέσεων στις Τράπεζες της Αλβανίας 
Οι καταθέσεις στις εµπορικές τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Αλβανία 
σηµείωσαν ετήσια αύξηση της τάξεως του 12,01% τον Αύγουστο τρέχοντος έτους, µε  
ύψος συνολικών καταθέσεων 363,7 δις Λεκ ή 2,95 δις Ευρώ. Σύµφωνα µε στοιχεία της 
Τράπεζας της Αλβανίας, το 75% των καταθέσεων (περίπου 88 δισεκατοµµύρια Λεκ) 
αφορούν προθεσµιακές καταθέσεις.  
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Επίσης, το συνολικό ύψος των δανείων αυξήθηκε κατά 44,6% ετησίως στα 356,9 δις Λεκ 
ή 2,9 δις Ευρώ, ενώ η προσφορά χρήµατος Μ3 στο τέλος Αυγούστου 2008 έφθασε στο 
ύψος των 810 δις Λεκ, (6,6 δις Ευρώ περίπου), µε µηνιαίο ρυθµό αύξησης της τάξεως 
του 3,04% και ετήσιο ρυθµό αύξησης της τάξεως του 12,9% 
 
18. ∆ιατήρηση των επιτοκίων στο 6,25% 
Καµία αλλαγή στα επιτόκια αποφάσισε το ∆ιοικητικό συµβούλιο της Κεντρικής 
Τράπεζας της Αλβανίας στην συνεδρίαση του στις 29/10/08. Η απόφαση αυτή ελήφθη 
στο πλαίσιο της διατήρησης της µακροοικονοµικής σταθερότητας της αλβανικής 
οικονοµίας και στην διατήρηση των ευνοϊκών εξελίξεων στις τιµές του δείκτη 
καταναλωτή.  
 
19. ∆ηλώσεις του διοικητή της Τράπεζας της Αλβανίας για την οικονοµική κρίση 

Σε δηλώσεις του προς τον τύπο στις 07/10/2008 ο ∆ιοικητής της Τράπεζας της Αλβανίας 
Αρντιάν Φουλάνι διαβεβαίωσε τους αλβανούς πολίτες ότι το αλβανικό τραπεζικό 
σύστηµα µέχρι αυτή τη στιγµή δε διατρέχει κινδύνους από την παγκόσµια 
χρηµατοπιστωτική κρίση. Ωστόσο επέστησε την ιδιαίτερη προσοχή των εµπορικών 
τραπεζών σε θέµατα ρευστότητας και στις απαιτούµενες εγγυήσεις για τα  χορηγούµενα 
δάνεια. Επιπλέον, ο κ. Φουλάνι τόνισε ότι µια παράταση της κρίσης θα µπορούσε να έχει 
συνέπειες σε ορισµένους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας. 
 
20. Πωλήσεις οµολόγων ύψους 18,8 δις Λεκ από την Κεντρική Τράπεζα της 
Αλβανίας 
Ανακοινώθηκε στις 29/10/08 η διάθεση οµολόγων ύψους 18,8 δις Λεκ στο αλβανικό 
επενδυτικό κοινό από την Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας σε συνεργασία µε το 
Υπουργείο Οικονοµικών. Η δηµοπρασία επρόκειτο να διεξαχθεί στις 4 Νοεµβρίου 2008 
και θα περιλάµβανε οµόλογα εξάµηνης και ετήσιας διάρκειας. 
 
21. Ελλείψεις στην εφαρµογή της νοµοθεσίας κατά “ του ξεπλύµατος χρήµατος”  
διαπιστώνει η Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας 
Παρεκκλίσεις από την εφαρµογή της νοµοθεσίας για το ‘ξέπλυµα χρήµατος’ εκ µέρους 
των εµπορικών τραπεζών διαπίστωσε η Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας, στην ετήσια 
έκθεση της για το έτος 2007. Προβλήµατα εντοπίζονται τόσο στον τοµέα της πρόληψης, 
όσο και στον τοµέα της απαιτούµενης υποδοµής αλλά και στην εκπαίδευση των 
στελεχών των εµπορικών τραπεζών. 
 
22. Τα χρήµατα της παρατράπεζας ΄΄Τσέναϊ΄΄ 
Η αλβανική κυβέρνηση έχει ξεκινήσει διαπραγµατεύσεις µε δικηγορικό γραφείο µε 
στόχο την ανάληψη των χρηµάτων που η παρατράπεζα ΄΄Τσέναϊ΄΄ κατέθεσε σε ελληνικές 
τράπεζες µετά τις ταραχές του 1997 στην Αλβανία. Ο εισηγητής ζήτησε από το 
δικαστήριο Τιράνων να κηρύξει τον Τσέναϊ οφειλέτη έναντι των πελατών του για το 
ποσό των 325 εκατοµµυρίων αλβανικών Λεκ. Εάν το δικαστήριο εκδώσει τη σχετική 
απόφαση που θα κηρύσσει τον Τσέναϊ οφειλέτη, τότε η αλβανική πλευρά θα ζητήσει 
µέσω της απόφασης αυτής την επιστροφή των χρηµάτων των αλβανών πολιτών. Το 
σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει αµοιβή 10% από το ποσό των 50 περίπου εκατ. δολ, 
που φέρεται ότι έχουν κατατεθεί στις ελληνικές τράπεζες, για το Γραφείο που θα 
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αναλάβει την υπόθεση των καταθέσεων ΄΄Τσέναϊ΄΄. Ο Τσέναϊ πριν λίγους µήνες 
εκδόθηκε από την Ελλάδα στην Αλβανία όπου εκτίει ποινή φυλάκισης 10 ετών.  
 
23. Αλλαγή ονοµασίας, της  «Αµερικανικής Τράπεζας Αλβανίας» 

Με νέα ονοµασία απευθύνεται στο Αλβανικό επιχειρηµατικό και καταναλωτικό κοινό, 
από 13 Οκτωβρίου τρέχοντος έτους η «Αµερικανική Τράπεζα Αλβανίας». Η νέα 
ονοµασία ΄΄Intesa Sanpaolo Bank Albania΄΄ υπήρξε αποτέλεσµα της αγοράς της 
«Αµερικανικής Τράπεζα Αλβανίας» από τον ιταλικό τραπεζικό όµιλο Intesa Sanpaolo 
στις 29 Ιουνίου 2007. Η τράπεζα αυτή διαθέτει 35 υποκαταστήµατα στην Αλβανία και 
στην Ελλάδα µε 130 χιλιάδες πελάτες. Ο όµιλος Intesa Sanpaolo ιδρύθηκε από την 
ένωση δύο µεγάλων ιταλικών τραπεζών, της Banca Intesa και της Sanpaolo IMI 
 
24. Internet Banking από την Tirana Bank (Όµιλος Πειραιώς) 
Η Τirana Bank του οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς προσφέρει πλέον τρία νέα προϊόντα 
στο αλβανικό κοινό στο πλαίσιο της πλέον σύγχρονης µορφής τραπεζικών υπηρεσιών, 
των “ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών” (electronic banking). Τα τρία νέα προϊόντα 
είναι το internet banking, το phone banking και το mobile phone banking.  
 
25. Βραβείο στην Albanian National Commercial Bank (BKT) 
To βραβείο “της καλύτερης τράπεζας στην Αλβανία  έτους 2008”, απενεµήθη από το 
Βρετανικό περιοδικό ‘Finance Central Europe”, ενώ ταυτόχρονα, στον Γενικό ∆ιευθυντή 
της ΒΚΤ απενεµήθη το βραβείο ‘Αλβανός Τραπεζίτης της Χρονιάς’. To προηγούµενο 
έτος, το συνολικό ενεργητικό και τα καθαρά κέρδη της ΒΚΤ αυξήθηκαν πάνω από 30%. 
Η ΒΚΤ γνωστή στην Αλβανία ως “Banka Kombetare Tregtare” λειτουργεί από το 1993 
και ιδιωτικοποιήθηκε το 2000. 
 
26. Νέο νόµισµα των 10 Λεκ  
Στις 29/10/08 παρουσιάστηκε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας της Αλβανίας το 
νέο νόµισµα των 10 Λέκ στο πλαίσιο του προγράµµατος αντικατάστασης των 
παλαιοτέρων νοµισµάτων και τραπεζογραµµατίων. Η διαδικασία αντικατάστασης θα 
ολοκληρωθεί το ∆εκέµβριο του 2010 
 
27. Συνέντευξη του επικεφαλής της αποστολής του ∆ΝΤ στην Αλβανία 

Σε συνέντευξή του ο επικεφαλής της αποστολής του ∆ΝΤ στα Τίρανα κ. Gerwin Bell, 
εξέφρασε την προθυµία του ∆ΝΤ για ανανέωση της θητείας του στα Τίρανα. Ο κ. Bell 
επεσήµανε µερικά από τα αδύνατα σηµεία της οικονοµικής πολιτικής της κυβέρνησης 
Μπερίσα. Για το ασφαλιστικό και τις συντάξεις προτείνει η κυβέρνηση να εγκαταλείψει 
τα σηµερινά της σχέδια για µείωση των συνεισφορών, ενώ συνιστά τη µείωσή του 
δηµοσίου χρέους κάτω του 50% του ΑΕΠ  
 
28. Έκθεση του World Economic Forum για την ανταγωνιστικότητα της Αλβανίας 

Σύµφωνα µε έκθεση του World Economic Forum η οποία εδόθη στη δηµοσιότητα στις 
10/10/08, η αλβανική οικονοµία είναι τελευταία όχι µόνο στην κατάταξη των 
ευρωπαϊκών αλλά και των βαλκανικών χωρών ως προς την ανταγωνιστικότητά της. Η 
Αλβανία βρίσκεται έναν βαθµό πίσω από τη Βοσνία, 19 βαθµούς πίσω από τα Σκόπια, 23 
πίσω από τη Σερβία, 40 πίσω από τη Ρουµανία κ.ο.κ.  
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29. Έκθεση του ΟΑΣΕ για την Αλβανία 
Σε έκθεση του επικεφαλής της Αποστολής του ΟΑΣΕ στην Αλβανία, κ. Ρόµπερτ Μπος, 
ενώπιον του Μόνιµου Συµβουλίου του ΟΑΣΕ στις 16/10/2008, µεταξύ άλλων, 
επισηµαίνεται ότι η αδυναµία επίλυσης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, σε συνδυασµό µε 
την ανεπαρκή καταπολέµηση της διαφθοράς και του οργανωµένου εγκλήµατος, 
αποτελούν παράγοντες αποθάρρυνσης επενδυτικών σχεδίων στην Αλβανία. 
 
30. Επικύρωση της Συµφωνίας Σύνδεσης και Σταθεροποίησης από το Γερµανικό 
κοινοβούλιο.  
Η Οµοσπονδιακή Βουλή της Γερµανίας (Bundestag), επικύρωσε τη Συµφωνία Σύνδεσης 
και Σταθεροποίησης µεταξύ Αλβανίας – Ε.Ε. Σύµφωνα µε ανακοίνωση Τύπου της 
Πρεσβείας της Γερµανίας στα Τίρανα, η οριστική επικύρωση της εν λόγω Συµφωνίας, 
µετά και από τη συζήτησή της στην Άνω Βουλή (Bundesrat), επρόκειτο να 
πραγµατοποιηθεί στις 7 Νοεµβρίου. 
 
31. Η Αλβανία έχει εκπληρώσει το 70% των υποχρεώσεων της από την “ ενδιάµεση 
συµφωνία΅  
“Η Αλβανία έχει προκαλέσει την έκπληξη της Ευρωπαϊκής Γραφειοκρατίας όσον αφορά 
στον βαθµό ανταπόκρισης της στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ενδιάµεση 
συµφωνία”, δήλωσε η Υπουργός για θέµατα “Ολοκλήρωσης” κ. Mjlinda Bregu στην 
ετήσια συνάντηση των Αλβανών Πρέσβεων η οποία πραγµατοποιήθηκε στα Τίρανα στις 
29/10/08. Σύµφωνα µε την κ. Bregu, η Αλβανία έχει ήδη υλοποιήσει τις 21 από τις 31 
υποχρεώσεις της που προβλέπονται στα 51 άρθρα της ενδιάµεσης συµφωνίας, ενώ η 
υλοποίηση των υπόλοιπων υποχρεώσεων της έχει ήδη δροµολογηθεί. 
Εξάλλου, η Πρόεδρος της αλβανικής Βουλής Ζοζεφίνα Τοπάλλι εξέφρασε την ελπίδα το 
ελληνικό Κοινοβούλιο να επικυρώσει σύντοµα τη Συµφωνία Σύνδεσης και 
Σταθεροποίησης µεταξύ Αλβανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης σε οµιλία της στη 
συνάντηση των αλβανών πρεσβευτών ανά τον κόσµο, στις 28/10/08. 
Σύµφωνα µε δήλωση του Πρέσβη της Αλβανίας στην Ελλάδα κ. Βίλυ Μιναρόλι, 
αναµένεται ίσως και την πρώτη εβδοµάδα µηνός Νοεµβρίου, η Ελληνική Βουλή να 
επικυρώσει τη Συµφωνία Σύνδεσης Αλβανίας–Ε.Ε. Η καθυστέρηση, σύµφωνα µε τον κ. 
Μιναρόλι, οφείλεται σε τεχνικά προβλήµατα και στην αλλαγή δύο υπουργών στην 
ελληνική κυβέρνηση.  
 
32. Στο φως της δηµοσιότητας σηµεία από την έκθεση της Ε.Ε.  
Αρνητικές εκτιµήσεις περιλαµβάνονται στην έκθεση για την πρόοδο της Αλβανίας, ως 
χώρας που επιδιώκει να ενταχθεί µελλοντικά στην Ε.Ε, την οποία ανακοινώνει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 5 Νοεµβρίου. Σύµφωνα µε τα αλβανικά ΜΜΕ στην έκθεση 
αναφέρεται ότι η Αλβανία δε σηµείωσε την απαιτούµενη πρόοδο στην καταπολέµηση 
της διαφθοράς, του οργανωµένου εγκλήµατος και της παράνοµης διακίνησης ανθρώπων, 
και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά διαφάνεια για τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων και 
την προώθηση των µεταρρυθµίσεων.  
 
 
 



 8

33. Σύνοδος του Συµβουλίου των ΥΠ.ΕΞ. των χωρών µελών του ΟΣΕΠ 
Για πρώτη φορά η 19η Σύνοδος του Συµβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών 
µελών του Οργανισµού Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (BSEC), η οποία 
πραγµατοποιήθηκε στα Τίρανα στις 23/10/08 υπό την προεδρία του υπουργού 
Εξωτερικών της Αλβανίας Λουλζίµ Μπάσα, δεν υιοθέτησε κοινή δήλωση αλλά 
συµπεράσµατα “του Γραφείου του Προέδρου” σχετικά µε τις ενέργειες που 
πραγµατοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της Αλβανικής Προεδρίας. Τα σηµαντικότερα 
σηµεία των εργασιών της συνδιάσκεψης αφορούσαν την κοινή απόφαση για την 
βελτίωση της αποδοτικότητας του οργανισµού, την απόφαση για το Eλληνικό Tαµείο 
Ανάπτυξης (Hellenic Development fund) στην οποία περιλαµβάνεται συνεισφορά της 
Ελλάδος ύψους δύο εκ. Ευρώ για µία πενταετία, την εκδήλωση της επιθυµίας η διεθνής 
οικονοµική κρίση να µην επηρεάσει τα αναπτυξιακά προγράµµατα του BSEC και τη 
δέσµευση των µελών των χωρών της ΕΕ που είναι και µέλη του BSEC να ενηµερώσουν 
τα υπόλοιπα µέλη σχετικά µε τα µέτρα που έχουν λάβει για την ελαχιστοποίηση των 
συνεπειών της κρίσης. Επιπλέον υπεγράφη από τέσσερις (4) χώρες η συµφωνία παροχής 
διευκολύνσεων visa εισόδου για τους επιχειρηµατίες. Η συµφωνία αυτή θα ισχύει για την 
Αλβανία, Μολδαβία, Τουρκία και Αρµενία. Επίσης ανακοινώθηκε ότι η εφαρµογή του 
Understanding Memorandum of Black Sea θα ξεκινήσει την 1η Νοεµβρίου αφού η 
Αλβανία είναι η 8η χώρα που το επικύρωσε. Τέλος, θετικά αξιολογήθηκε η πρωτοβουλία 
της Αλβανίας να οργανώσει Συνέδριο για τον τουρισµό στο πλαίσιο της Προεδρίας της 
 
34. Συµµετοχή Π/Θ κ. Μπερίσα στο Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ στην  
Κωνσταντινούπολη  
Σε οµιλία του στη διήµερη Παγκόσµια Οικονοµική Συνδιάσκεψη για την Ευρώπη και 
Κεντρική Ασία (World Economic Forum) η οποία διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη 
στις 30 Οκτωβρίου, ο Π/Θ κ. Σαλί Μπερίσα αναφέρθηκε στις οικονοµικές εξελίξεις στην 
Αλβανία καθώς και στο πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων της χώρας. Στο περιθώριο των 
εργασιών του Φόρουµ, ο κ. Μπερίσα συναντήθηκε µε τον Π/Θ της Τουρκίας, µε τον Π/Θ 
του Πακιστάν και µε τον ∆/ντή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης. Ο τούρκος Π/Θ επανέλαβε την υπόσχεσή του ότι η Τουρκία θα στηρίξει την 
Αλβανία για την πλήρη ένταξή της στο ΝΑΤΟ και θα ενθαρρύνει τούρκους επενδυτές να 
κάνουν επενδύσεις στην Αλβανία. Τα τρία τελευταία χρόνια οι άµεσες τουρκικές 
επενδύσεις στην Αλβανία αυξήθηκαν από 135 εκατ. ευρώ το 2005 σε 860 εκατ. ευρώ το 
2008. Εξάλλου, στο πλαίσιο της ίδιας συνδιάσκεψης, στη συνάντηση µε τον Πρόεδρο 
του World Economic Forum (WEF), κ. Κlaus Schwab στις 30/10/08, συζητήθηκαν οι 
επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρονται στον Ενεργειακό τοµέα της Αλβανίας, 
δυναµικότητας 20 bln kilowatts την ώρα, όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο κ. Κlaus 
Schwab. 
 
35. Συνάντηση του Π/Θ Μπερίσα µε µέλη της Γερµανική επιχειρηµατικής 
κοινότητας- συµφωνίες οικονοµικού χαρακτήρα 
Κατά την διήµερη επίσηµη επίσκεψη στη Γερµανία, του Π/Θ κ. Σάλι Μπερίσα, στις 08-
09/10/2008, πραγµατοποιήθηκαν και σειρά συναντήσεων µε εκπροσώπους του 
επιχειρηµατικού κόσµου της Γερµανίας ενώ υπεγράφησαν δύο συµφωνίες για τη 
χορήγηση αναπτυξιακής βοήθειας ύψους 120 εκατ. Ευρώ, εκ των οποίων η πρώτη 
µεταξύ των κυβερνήσεων Γερµανίας και Αλβανίας για ποσό 90 εκατ. Ευρώ και η 
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δεύτερη µεταξύ Αλβανίας και της Αναπτυξιακής Γερµανικής κρατικής τράπεζας KfW, 
ύψους 30 εκατ. ευρώ. Τα ποσά αυτά θα διατεθούν σε αναπτυξιακά προγράµµατα της 
χώρας και συγκεκριµένα σε προγράµµατα ενίσχυσης των µικρών επιχειρήσεων, σε έργα 
υδροδότησης στους νοµούς Κορυτσάς, Σκόδρας και Πόγραδετς, σε σχέδια έργων για το 
ενεργειακό δίκτυο στη Νότια Αλβανία, σε υποδοµές του τοµέα ενέργειας όπως για 
παράδειγµα η γραµµή υψηλής τάσης µεταξύ Αλβανίας και Κοσόβου κ.α  
Ιδιαίτερα σηµαντική κρίνεται η υποστήριξή της Καγκελαρίου κας Α. Μέρκελ στον 
αγώνα που διεξάγει η αλβανική κυβέρνηση για την πάταξη της διαφθοράς, «ενός 
προβλήµατος ευρύτερου από την ίδια την Αλβανία» καθώς και η διαβεβαίωση ότι η 
Γερµανία θα επικυρώσει εντός του 2008 τη Συµφωνία Σύνδεσης και Σταθεροποίησης. 
Από την πλευρά του, ο Π/Θ της Αλβανίας επεσήµανε την πολύ µεγάλη σηµασία της 
βοήθειας που έχει προσφέρει η Γερµανία στην Αλβανία η οποία έχει ξεπεράσει τα 700 
εκατ. Ευρώ τα τελευταία 20 χρόνια. Σύµφωνα µε τα αλβανικά ΜΜΕ “το Βερολίνο έχει 
εντατικοποιήσει τις σχέσεις του µε τα Τίρανα µετά την αγορά τoυ ΟTE από την Deutsche 
Telecoḿ΄.  
 
36. Οικονοµική διάσκεψη Γερµανίας – Αλβανίας.  
«Η µεγάλη φιλοδοξία της κυβέρνησης είναι να µετατρέψει την Αλβανία σε µία µικρή 
ενεργειακή υπερδύναµη» δήλωσε ο Π/Θ της Αλβανίας στην οικονοµική διάσκεψη 
Γερµανίας-Αλβανίας µε τίτλο «Προοπτικές της αλβανικής αγοράς: Ενέργεια-
Περιβάλλον-Κατασκευές», η οποία πραγµατοποιήθηκε στα Τίρανα από  20-22 
Οκτωβρίου 2008. Σύµφωνα µε τον κ. Μπερίσα «στην Αλβανία υπάρχουν υδάτινοι πόροι 
ικανοί να παράγουν 20 δις κιλοβατώρες. Στη χώρα θα κατασκευαστούν 400 Υ/Η 
σταθµοί. Ένας από αυτούς κατασκευάζεται στο Νότο της χώρας από µια κοινοπραξία 
στην οποία µετέχει και η Deutsche Bank», ενώ «υπάρχουν πολλές µεγάλες ξένες 
εταιρείες που έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για επενδύσεις στην Αλβανία στον 
τοµέα της Ενέργειας».Ο αλβανός Π/Θ τόνισε ότι «οι γερµανικές επενδύσεις στην 
Αλβανία έχουν πολύ µεγάλη και σηµαντική επιρροή στην ανάπτυξή της. Στο πλαίσιο 
αυτό µεγάλη σηµασία για την αλβανική οικονοµία θα έχει η κατασκευή της γραµµής 
ενέργειας Τίρανα-Ποντγκόριτσα και της γραµµής Τίρανα-Πρίστινα. Η κατασκευή αυτών 
των γραµµών δηµιουργεί τη δυνατότητα για καλύτερο εφοδιασµό της Αλβανίας µε 
ενέργεια, ενώ ταυτόχρονα, συµβάλλουν ουσιαστικά  στην ενίσχυση της Βαλκανικής 
ενεργειακής αγοράς». 
 

Επιπλέον, ο Υπουργός Οικονοµίας, Εµπορίου και Ενέργειας, κ. Γκεντς Ρούλι, τόνισε την 
ανάγκη της χώρας για εναλλακτικές πηγές ενέργειας, καθώς η παραγωγή ενέργειας στην 
Αλβανία στηρίζεται αποκλειστικά στους υδάτινους πόρους. ∆ήλωσε µάλιστα πως η 
Αλβανία θα µπορούσε να επωφεληθεί από την αιολική ενέργεια και στη συνέχεια 
αναφέρθηκε στις προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, ώστε να καταστεί η 
Αλβανία ανταγωνιστική στην προσέλκυση επενδύσεων, µε ιδιαίτερη αναφορά στο 
ιδιοκτησιακό ζήτηµα αλλά και στην έγκριση για τρία βιοµηχανικά πάρκα  
 
37. Επίσκεψη του ΥΠΕΞ της Ιταλίας κ Φρατίνι στα Τίρανα 
Κατά την διάρκεια 24ωρης επίσκεψης στα Τίρανα του Ιταλού ΥΠΕΞ Φράνκο Φρατίνι, 
στις 27/10/2008, όπου είχε συνοµιλίες µε τον αλβανό οµόλογό του Λουλζίµ Μπάσα και 
έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, τον Π/Θ και την πρόεδρο της Βουλής, 
υπεγράφησαν τέσσερις (4) συµφωνίες που αφορούν (α) «την ανακαίνιση του ηλεκτρικού 
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υποσταθµού ΄΄Tirana 2́΄, µε χρηµατοδότηση του ιταλικού ΥΠΕΞ», (β) «συµφωνία 
παράδοσης του πρώτου ποσού, 5 εκατ. Ευρώ, από το ιταλικό ΥΠΕΞ για τη στήριξη των  
αλβανικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων», (γ)«συµβόλαιο για το καθεστώς εκχώρησης 
δικαιωµάτων για τη βιοµηχανική ζώνη Κοπλίκ στο νοµό Σκόδρας στη Βόρεια Αλβανία», 
(δ)«συµφωνία για τις άδειες οδήγησης οχηµάτων». Επιπλέον πραγµατοποιήθηκε 
«δήλωση έκφρασης ενδιαφέροντος για ενεργειακή µονάδα και βοηθητικές 
εγκαταστάσεις στην  πόλη Λέζα στη Βόρεια Αλβανία, πολύ κοντά στο λιµάνι Σενγκίν».  
Παράλληλα, η ιταλική πλευρά εκδήλωσε ενδιαφέρον και για την ενεργειακή αξιοποίηση 
του Πόρτο Ροµάνο µε την κατασκευή δύο σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
στην περιοχή Πόρτο Ροµάνο ∆υρραχίου, ενώ η ιταλική ENEL εκδήλωσε ενδιαφέρον να 
κατασκευάσει Θ/Η σταθµό «άνθρακος» παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στο Πόρτο 
Ροµάνο, του οποίου το 90% της παραγωγής, θα εξάγεται στην Ιταλία.  
Ο αλβανικός τύπος επισηµαίνει ότι στις επαφές που είχε ο κ. Φρατίνι εδόθη έµφαση στην 
οικονοµική συνεργασία, καθώς και στην εκπλήρωση των όρων από πλευράς της 
Αλβανίας προκειµένου να επιτευχθεί η φιλελευθεροποίηση στη χορήγηση θεωρήσεων 
visa στους πολίτες της.  
Τέλος, ο Π/Θ κ. Σαλί Μπερίσα, επανέλαβε στη συνάντηση µε τον κ. Φρατίνι, την 
πρόσκληση προς τον ιταλό Π/Θ Μπερλουσκόνι να επισκεφθεί την Αλβανία.  
 
38. Έµφαση στην «οικονοµική διπλωµατία΄΄ 
Έµφαση στην ΄΄οικονοµική διπλωµατία΄΄ την οποία οφείλουν να ασκούν οι Πρέσβεις της 
Αλβανίας, για την απορρόφηση όσο το δυνατό περισσότερων ξένων επενδύσεων, καθώς 
και για την επικύρωση από τα κράτη µέλη της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ της Συµφωνίας 
Σύνδεσης Αλβανίας–Ε.Ε και του Πρωτοκόλλου Ένταξης της Αλβανίας στο ΝΑΤΟ, 
ζήτησε ο Π/Θ κ. Σαλί Μπερίσα, στην καθιερωµένη ετήσια συνάντηση των ανά τον 
κόσµο αλβανών Πρέσβεων (27-31 Οκτωβρίου). Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρέσβης της 
Αλβανίας στην Ελλάδα κ. Βίλυ Μιναρόλι, όταν ερωτήθηκε «ποιες είναι οι προκλήσεις 
της αλβανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα;», απάντησε ότι «οι προκλήσεις της αλβανικής 
διπλωµατίας σχετίζονται και µε την οδηγία του Π/Θ Μπερίσα για την ανάπτυξη της 
οικονοµικής διπλωµατίας», δίνοντας έµφαση στο γεγονός ότι στην Ελλάδα ζει και 
δραστηριοποιείται µία αλβανική κοινότητα η οποία αριθµεί ένα εκατοµµύριο µέλη, 
οργανωµένη στον πολιτιστικό της σύνδεσµο, σε µία πολύ αρµονική συµβίωση µε τον 
ελληνικό λαό. Σύµφωνα µε τον κ. Μιναρόλι, η Αλβανία και οι αλβανοί που ζουν στην 
Ελλάδα έχουν γίνει ένας οικονοµικός, κοινωνικός και πολιτικός παράγοντας.. 
 
39. Κριτική για τα αποτελέσµατα του ∆ηµόσιου Προϋπολογισµού έτους 2007  
Κριτική για τα αποτελέσµατα του ∆ηµόσιου Προϋπολογισµού έτους 2007, ασκήθηκε 
από τον Αντιπρόεδρο του Σοσιαλιστικού Κινήµατος για την Ολοκλήρωση (SMI) Nτρίταν 
Πρίφτη, αφού οι ∆ηµόσιες ∆απάνες κάλυψαν το 80% του προβλεπόµενου ποσού, ενώ οι 
∆ηµόσιες Επενδύσεις δεν ξεπέρασαν το 20%, σε αντίθεση µε τις Λειτουργικές ∆απάνες 
οι οποίες χάρη στην αγορά πολυτελών κυβερνητικών οχηµάτων και ταξιδιών 
κυβερνητικών αξιωµατούχων στο εξωτερικό, ξεπέρασαν το 103% των προβλεπόµενων 
δαπανών. 
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40. Η επιβολή προστίµων για φοροδιαφυγή στις επιχειρήσεις, συµβάλλει στην 
εκπλήρωση του στόχου των φορολογικών εσόδων 
Οι πιέσεις του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (IMF) που εποπτεύει την συγκέντρωση 
των φόρων και άλλων δηµόσιων εσόδων απέδωσαν καρπούς, αφού ο στόχος 
συγκέντρωσης φορολογικών εσόδων ύψους 1.056 δις Λεκ επετεύχθη τον Αύγουστο 
τρέχοντος έτους, χάρη στην επιβολή πολλών προστίµων σε επιχειρήσεις. Η επιβολή 
προστίµων έχει προκαλέσει αντιδράσεις και στους κόλπους της κυβέρνησης αφού δεν 
είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι τα πρόστιµα αποβαίνουν εις βάρος της ανάπτυξης 
των επιχειρήσεων.  
 
41. 1,8 εκ. Λεκ το µήνα φορολογικά έσοδα από κάθε µονάδα casino 8-10 θέσεων.  
Ο νέος νόµος για τα casino επιτρέπει και πάλι τη λειτουργία “ρουλέτας” εντός των 
µικρών περιφερειακών casino, µε αντάλλαγµα την υψηλή φορολόγηση. Σύµφωνα µε το 
νέο νοµοσχέδιο, όλες οι αναγνωρισµένες εταιρείες ΅τυχερών παιγνίων΅ οφείλουν να 
καταβάλουν 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους.  
 
42. Νέες ρυθµίσεις για τα θέµατα Κοινωνικής Ασφάλισης 
Οι νέοι κανόνες και διοικητικές διαδικασίες για την καταβολή των συντάξεων 
ανακοινώθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος Κοινωνικής Ασφάλισης 
(Social Securitz Institution) (SSI). Σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις, απαιτείται η υποβολή 
πλήρους αίτησης µε τα σχετικά δικαιολογητικά ένα έτος πριν την θεµελίωση 
δικαιώµατος συνταξιοδότησης, ενώ η αρµοδιότητα του SSI επεκτείνεται και στον τοµέα 
της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης στους πολίτες, πέρα  από την παροχή  απλής 
πληροφόρησης. Επιπλέον, προωθούνται ρυθµίσεις επίλυσης του ζητήµατος της 
ασφάλισης των υπάλληλων φύλαξης ανήλικων παιδιών (babysitters).  
 
43. ∆ιαδηλώσεις µεταλλωρύχων για το Ασφαλιστικό 
∆ιαµαρτυρίες και διαδηλώσεις µεταλλωρύχων από όλες τις περιοχές της Αλβανίας 
µπροστά από τα γραφεία του Π/Θ και της Βουλής, µε βασικό αίτηµα τη συνταξιοδότησή 
τους στα 50 χρόνια, µετά από υπηρεσία 10 ετών στο υπέδαφος στα ορυχεία, 
πραγµατοποιήθηκαν στις 30 Σεπτεµβρίου 2008.  
 
44. ∆ύο προγράµµατα για την υποστήριξη των εξαγωγών, από το Εµπορικό και 
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο του Elbasan.  
Το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο του  Elbasan παρουσίασε δύο προγράµµατα 
του Αλβανικού Οργανισµού για την Επιχειρηµατικότητα και την Ανάπτυξη , (Albanian 
Agency for Business and Development-Albinvest), σε στελέχη του Υπουργείου 
Οικονοµικών της Αλβανίας, σε συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε στις 30/10/08 στο 
Elbasan. Το ένα πρόγραµµα αφορά στην “χρηµατοδότηση εγγυήσεων για εξαγωγές’, ενώ 
το άλλο αφορά στην “επιχορήγηση ανταγωνιστικότητας” το οποίο καλύπτει µέχρι και το 
50% της επένδυσης της εξαγωγικής επιχείρησης. 
 
45. Απαγόρευση εισαγωγών και εµπορίας κινέζικου γάλακτος 
Απαγορεύτηκε από 01/10/2008 η εισαγωγή και εµπορία κινέζικου γάλακτος και 
υποπροϊόντων του, σύµφωνα µε ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας και ∆ιατροφής 
της Αλβανίας 
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46. Η Αλβανία ενδέχεται να πληγεί από την Παγκόσµια Τραπεζική κρίση 
Η Αλβανία δεν είναι αποµονωµένη σε τέτοιο βαθµό ώστε να µην πληγεί από την 
παγκόσµια οικονοµική κρίση, δήλωσε σε συνέντευξη του στο BBC στις 29/10/2008 ο 
αλβανός υπουργός Εθνικής Οικονοµίας και Ενέργειας κ. Γκεντς Ρούλι,. Επιπλέον ο κ. 
Ρούλι έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την µείωση των επενδύσεων στη χώρα σε 
συνδυασµό και µε την πρόβλεψη ότι µελλοντικά τα εµβάσµατα των αλβανών 
µεταναστών προς τη χώρα θα µειωθούν.  
 
47. ∆ωρεά εξοπλισµού “τελωνειακών ελέγχων” ύψους 400.000 ∆ολαρίων από την 
Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αλβανία 
Η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αλβανία προσέφερε εξοπλισµό “τελωνειακών ελέγχων” 
ύψους 400.000 δολαρίων στις αλβανικές αρχές. Ο εξοπλισµός αυτός αναµένεται να 
ενισχύσει την ικανότητα των αλβανικών αρχών να ανιχνεύουν ραδιενεργά υλικά και 
προϊόντα διττής χρήσεως. Η παροχή του εξοπλισµού συνοδεύτηκε από εκπαίδευση 
αλβανών τελωνειακών υπαλλήλων από αµερικάνους εκπαιδευτές.  
 
48. Υπέρβαση κατά 600 εκ. Ευρώ για την κατασκευή του δρόµου Rreshen-Kalimash 
Το κόστος κατασκευής του δρόµου Rreshen-Kalimash, που αποτελεί θέµα σύγκρουσης 
µεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, θα ξεπεράσει το ένα δις Ευρώ από τα 418 εκ. 
Ευρώ που είχαν αρχικά προϋπολογισθεί. Η κατασκευή της κεντρικής αρτηρίας που θα 
συνδέει το ∆υρράχιο µε το Κόσοβο και θα µειώνει τον χρόνο πρόσβασης στο Κόσοβο 
από 6 ώρες που είναι σήµερα σε 2, έχει χρηµατοδοτηθεί και από τις εµπορικές τράπεζες 
οι οποίες έχουν χορηγήσει για αυτό το σκοπό, δάνειο ύψους 240 εκ. Ευρώ. Η 
κοινοπραξία της Αµερικανοτουρκικής Bechtel International Inc. µε έδρα το San 
Francisco, και της Τουρκικής εταιρείας Enka, έχουν υπογράψει συµβόλαιο ύψους 418 εκ. 
Ευρώ µε την Αλβανική Κυβέρνηση για την κατασκευή τµήµατος 60 χιλιοµέτρων, 
συµπεριλαµβανοµένης και σήραγγας µήκους 6 χιλιοµέτρων, µε ηµεροµηνία παράδοσης 
του έργου τον  Ιούνιο του 2009. 
 
49.Επιτάχυνση εργασιών κατασκευής του νέου τερµατικού σταθµού του λιµένος του 
∆υρραχίου. 
Επιταχύνθηκε ο ρυθµός κατασκευής του νέου τερµατικού σταθµού του λιµένος 
∆υρραχίου, χωρητικότητας 2000 οχηµάτων ηµερησίως, µετά από σειρά συναντήσεων 
αρµοδίων του λιµένος µε τους εκπροσώπους της σλοβένικων συµφερόντων 
κατασκευάστριας εταιρείας, η οποία είχε επιβραδύνει το ρυθµό ανάπτυξης των εργασιών 
κατά το τρίµηνο Ιουνίου-Αυγούστου 2008. Οι εργασίες κατασκευής του νέου τερµατικού 
σταθµού του λιµένος ∆υρραχίου αναµένεται να ολοκληρωθούν µέχρι τον Απρίλιο του 
2010.  
 
50. ∆ιαπραγµατεύσεις για την άρση της αποκλειστικότητας του αεροδροµίου Ρίνας 
Η σύµβαση µε την εταιρεία ΄΄Airport Partnerś́ , θυγατρική της γερµανικής Χόχτιφ, 
αποτελεί εµπόδιο στην έναρξη των πτήσεων από το ολοκληρωµένο ήδη αεροδρόµιο του 
Κούκες στην ΒΑ Αλβανία, καθώς και στην κατασκευή τοπικών αεροδροµίων σε Αγ. 
Σαράντα, Αργυρόκαστρο και Αυλώνα, σύµφωνα µε δηλώσεις του αλβανού Π/Θ κ. Σαλί 
Μπερίσα σε ηµερίδα που διοργάνωσε το περιοδικό The Economist στα Τίρανα στις 
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28/10/08. Συγκεκριµένα, η γερµανική εταιρεία έχει υπογράψει συµφωνία µε την 
προηγούµενη κυβέρνηση Νάνο η οποία προβλέπει ότι το αεροδρόµιο Ρίνας των Τιράνων 
θα έχει την αποκλειστικότητα των διεθνών πτήσεων για 20 χρόνια. Η αλβανική 
κυβέρνηση και η γερµανική εταιρεία έχουν συµφωνήσει να προσλάβουν ξένη εταιρεία η 
οποία θα υπολογίσει τη ζηµιά από την ακύρωση της συµφωνίας, ζηµιά την οποία θα 
καλύψει η αλβανική κυβέρνηση. Η αλβανική κυβέρνηση και στο παρελθόν αποσκοπούσε 
στην κατασκευή των αεροδροµίων Αγ. Σαράντα, Αυλώνας και Αργυροκάστρου, για 
τουριστική κυρίως αξιοποίηση.  
 
51. Νέα ελληνική εταιρεία στο αεροδρόµιο Ρίνας 
Η ελληνική αεροπορική εταιρεία ΄΄Sky Express Airlineś́, ξεκίνησε τα δροµολόγιά της 
από Ελλάδα προς το αεροδρόµιο Ρίνας των Τιράνων. Συγκεκριµένα, η εταιρεία θα 
πραγµατοποιεί δύο δροµολόγια, Τρίτη και Πέµπτη προς Κρήτη και δύο δροµολόγια, 
∆ευτέρα και Παρασκευή, προς Θεσσαλονίκη.  
 
52. Το Ιταλικό Ινστιτούτο ∆ιεθνούς Εµπορίου (ICE) διοργανώνει το πρώτο 
΄΄Ιταλικό Φεστιβάλ΄΄ στην Αλβανία  
Στις 20 Οκτωβρίου ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις του πρώτου ΄΄Ιταλικού Φεστιβάλ΄΄ στην 
Αλβανία, το οποίο διοργανώνεται από το Ιταλικό Ινστιτούτο ∆ιεθνούς Εµπορίου (ICE), 
µε την παρουσία του Πρέσβη της Ιταλίας στην Αλβανία Σάµπα Ντ’ Ελία. Στις 
εκδηλώσεις του Φεστιβάλ αναµένεται να συµµετάσχουν εκπρόσωποι από το χώρο της 
τέχνης, του εµπορίου και της οικονοµίας από τις δύο χώρες.  
 
53. ∆ιεθνής Έκθεση ΅autumn fair” της Klik Ekspo Group από 25-30 Νοεµβρίου 
2008  
Οικοδοµικά υλικά, προϊόντα ένδυσης , προϊόντα του κλάδου τροφίµων και ποτών, και 
µηχανολογικός εξοπλισµός θα εκτίθενται από 25 έως 30 Νοεµβρίου 2008 στα Τίρανα, σε 
∆ιεθνή Έκθεση που διοργανώνεται από την Klik Ekspo Group. Η έκθεση θα 
πραγµατοποιηθεί στο “Palace of Congresses”  
 
54. Συµφωνία Αlcatel-Lucent και Vodafone Albania  
H Συµφωνία Αlcatel-Lucent και Vodafone Albania αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες 
επενδύσεις για την διανοµή του πακέτου ¨προπληρωµένης τηλεφωνίας ΅Alcatel-Lucent 
Sure Pay(r). Η πλατφόρµα της Alcatel-Lucent 862o SurePay θα βοηθήσει την Vodafone 
να προωθήσει νέες ελκυστικές προσφορές στην αλβανική αγορά.  
 
55. Επέκταση δικτύου πελατών, της «Eagle Mobile»  
Η τουρκικών συµφερόντων εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στην Αλβανία, Eagle Mobile 
κατάφερε σε οκτώ µήνες λειτουργίας (από τις 12 Μαρτίου 2008) να έχει 100 χιλιάδες 
πελάτες.  
 
56. Και τέταρτη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στην Αλβανία 
Το Υπουργείο Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών της Αλβανίας σκοπεύει εντός του 2008 
να έχει χορηγήσει και τέταρτη άδεια κινητής τηλεφωνίας. Για το σκοπό αυτό έχει 
ξεκινήσει η διαδικασία προκήρυξης του σχετικού διαγωνισµού. Ωστόσο, 
προβληµατισµός έχει εκφραστεί δια στόµατος του αρµόδιου Υπουργού κ. Ολντάσι κατά 
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πόσον είναι εφικτή η εισαγωγή και 4ης εταιρείες κινητής τηλεφωνίας στην Αλβανία, µίας 
αγοράς τριών εκατοµµυρίων κατοίκων, όπου δραστηριοποιούνται ήδη τρεις εταιρείες 
 
57. Ταχύτατη ανάπτυξη του κλάδου πληροφορικής στην Αλβανία 
Ετήσια αύξηση της τάξεως του 28,3 % σηµείωσε η αγορά πληροφορικής της Αλβανίας 
της οποίας η αξία ανέρχεται στα 89,34 εκ. ∆ολάρια. 
 
58. Πάνω από 58 εκ. Ευρώ δαπανήθηκαν στην Αλβανία για αγορά αυτοκινήτων, 
τους τελευταίους 9 µήνες. 
Σε διάστηµα εννέα µηνών οι πωλήσεις αυτοκινήτων στην Αλβανία έφθασαν τα 58 εκ. 
Ευρώ µε παράλληλη µείωση των εισαγωγών µεταχειρισµένων αυτοκινήτων. Μέχρι το 
τέλος του έτους οι συνολικές πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων αναµένεται να 
φθάσουν τις 3.800 από 2.900 που ήταν το διάστηµα Ιανουαρίου – Σεπτεµβρίου 2008 
 
59. Άρχισε ο έλεγχος των τίτλων ιδιοκτησίας 
Ο υπουργός Γεωργίας Γεµίν Γκιάνα δήλωσε ότι θα υποβληθούν σε έλεγχο οι τίτλοι 
ιδιοκτησίας για τη γεωργική γη στις τουριστικές περιοχές, η οποία διανεµήθηκε σε 
εκτέλεση του νόµου 7501 του 1991 και µεταγενέστερων νοµικών πράξεων. Οι ιδιοκτήτες 
οι οποίοι κατέχουν γη παράνοµα θα υποχρεωθούν να την αγοράσουν µε τις σηµερινές 
τιµές αγοράς. Για τις άλλες περιοχές, δήλωσε ο υπουργός, ο έλεγχος για τους τίτλους 
ιδιοκτησίας θα ασκείται µόνο σε περίπτωση που για ένα συγκεκριµένο κοµµάτι γης θα 
υπάρχουν ενστάσεις στις αρµόδιες επιτροπές ή στην επιµέρους τοπική αυτοδιοίκηση. 
Συνολικά το υπουργείο προβλέπεται να ελέγξει 400 περίπου χιλιάδες τίτλους κυριότητας 
επί της γης.  
 
60. Η ένωση των αλβανών επιχειρηµατιών για τις τιµές του πετρελαίου στην 
Αλβανία 
Η Ένωση των Αλβανών Επιχειρηµατιών «Konfindustria» ανακοίνωσε ότι οι τιµές των 
καυσίµων στην Αλβανία είναι υψηλότερες απ΄ ότι θα έπρεπε. ΄΄Με βάση τις συγκριτικές 
αναλύσεις των τιµών στις αγορές, προκύπτει ότι οι τιµές των καυσίµων στην Αλβανία είναι 
25%  τουλάχιστον υψηλότερες απ΄ ότι θα έπρεπε να ήταν σε περίπτωση που η αγορά 
καυσίµων λειτουργούσε οµαλά΄΄, αναφέρεται σε ανακοίνωση τύπου της Konfindustria. 
Επιπλέον, η Ένωση, εξέφρασε την ανησυχία της για το γεγονός ότι οι µειώσεις των 
τιµών πετρελαίου διεθνώς δεν ανταποκρίνονται στις ισχύουσες τιµές στην  αλβανική 
αγορά. Σύµφωνα µε την  Konfindustria, η συνεχής κακή λειτουργία της αγοράς 
καυσίµων στην Αλβανία, τη στιγµή που θεωρητικά υπάρχει µε νόµο απελευθερωµένη 
αγορά, µπορεί να ερµηνευθεί µόνο µε την ύπαρξη στην πράξη συµφωνιών τύπου 
΄΄καρτέλ΄΄ µεταξύ των πετρελαϊκών εταιρειών. Για το λόγο αυτό, η Konfindustria, 
απηύθυνε έκκληση στο Υπουργείο Οικονοµίας, Εµπορίου και Ενέργειας για συγκρότηση 
Εθνικού Φορέα Καυσίµων, ο οποίος θα εποπτεύει την αγορά καυσίµων και θα 
παρεµβαίνει όταν διαπιστώνει παρεκκλίσεις.  
 


