
 
Έγκριση της «υπέρβασης δαπάνης» κατασκευής αποβάθρας στο  Πόρτο Ροµάνο 
Αύξηση του κόστους κατασκευής κατά 2,1 δις Λεκ και παράταση για δύο ακόµα µήνες, 
µέχρι και τέλος Ιουνίου τε.,  της προθεσµίας κατασκευής αποβάθρας φορτοεκφόρτωσης 
προϊόντων καυσίµων, ενέκρινε η οικονοµική επιτροπή της Βουλής στη συνεδρίασή της 
31ης Μαρτίου τ.ε. στην οποία συζητήθηκαν οι τροπολογίες για την υπογραφή µε 
αλβανική εταιρεία της σύµβασης «εκχώρησης δικαιωµάτων» κατασκευής αποβάθρας 
εκφόρτωσης πετρελαίου, αερίου και υποπροϊόντων τους στην περιοχή του Πόρτο 
Ροµάνο. Σύµφωνα µε το Υπουργείου Οικονοµίας και Ενέργειας, ΄΄οι µετεωρολογικές 
συνθήκες, η αλλαγή του σχεδίου για τη βιοµηχανική ζώνη και η σηµασία του λιµανιού, 
το οποίο θεωρείται διεθνές και «ανοικτό», συνετέλεσαν στην αναθεώρηση του 
συµβολαίου µε την εταιρεία», για παράταση της προθεσµίας και έγκριση υπέρβασης της 
δαπάνης κατά  2,1 δις Λεκ. Το έργο προβλέπεται να επεκταθεί σε 48  στρέµµατα εκ των 
οποίων τα 42 αποτελούν θαλάσσιο χώρο. Το συµβόλαιο έχει ισχύ για πέντε χρόνια µε 
δικαίωµα ανανέωσης. 
 
Επιτυχές το πρώτο τέστ για τις νέες εγκαταστάσεις του Πόρτο Ροµάνο 

Στις 25 Απριλίου τ.ε., πραγµατοποιήθηκε στο λιµάνι του Πόρτο Ροµάνο, η εκφόρτωση  
του πρώτου σκάφους φορτίου υγραερίου. Πρόκειται για το γεωργιανό σκάφος ΄΄Sea Gas 
Generaĺ́  χωρητικότητας 2 χιλ. τόνων, το οποίο απέπλευσε από Μπατούµ. Η εκφόρτωσή 
του γεωργιανού πλοίου, αποτέλεσε το πρώτο τεστ για το λιµάνι που άρχισε να 
κατασκευάζεται το 2003. Οι δεξαµενές, συνδέονται µε την αποβάθρα, µε σωληνώσεις 
µήκους 1,5 χλµ. Εντός του επόµενου τριµήνου, θα αρχίσει στο Πόρτο Ροµάνο η 
εκφόρτωση και σκαφών φορτίου υγρών καυσίµων.  
 
Συµφωνία ENEL-Konfindustria για το Πόρτο Ροµάνο 
Υπεγράφη στις 2 Απριλίου τ.ε. υπόµνηµα  µεταξύ της εταιρείας ιταλικών συµφερόντων 
ENEL και της αλβανικής «Ένωσης Βιοµηχανιών» Konfindustria, για συνεργασία στον 
ενεργειακό τοµέα στην Αλβανία. Με το υπόµνηµα αυτό, οι πρωτοβουλίες της ENEL 
στην Αλβανία και ιδίως στην ενεργειακή µονάδα στο Πόρτο Ροµάνο, χαρακτηρίζονται 
ως στρατηγικής σηµασίας για το µέλλον της οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας. 
Σηµειώνεται ότι η ENEL θα κατασκευάσει στο Πόρτο Ροµάνο κοντά στο ∆υρράχιο 
Θερµοηλεκτρικο σταθµό άνθρακος, ισχύος 800 MW, καθώς και δύο γραµµές υψηλής 
τάσης 400 και 500 KV, οι οποίες θα συνδέουν τον σταθµό  µε το αλβανικό και το ιταλικό 
δίκτυο αντίστοιχα. Ωστόσο, σύµφωνα µε πόρισµα ευρωπαίων εµπειρογνωµόνων, το έργο 
πρόκειται να επιβαρύνει το περιβάλλον, σε αντίθεση µε τα προβλεπόµενα στην 
περιβαλλοντική µελέτη της ENEL η οποία, σύµφωνα µε το πόρισµα, περιέχει λάθη, 
ελλείψεις και παρερµηνείες σε 25 τουλάχιστον περιπτώσεις. Με αφορµή το πόρισµα, 
αλβανοί οικολόγοι ζητούν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος να µη χορηγήσει τη σχετική 
περιβαλλοντική άδεια για την ανέγερση του σταθµού. 
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Χορήγηση άδεια λειτουργίας του Θερµοηλεκτρικού σταθµού Αυλώνος 

Ο Θερµοηλεκτρικός Σταθµός Αυλώνος,(πετρελαίου), ισχύος 100 MW, έλαβε στις 3 
Απριλίου από τη Ρυθµιστική Αρχή Ηλεκτρικής Ενέργειας (ERE), τη σχετική άδεια 
λειτουργίας του. Η παραγωγική διαδικασία αναµένεται να ξεκινήσει τον Ιούνιο τ.ε. 
 
Εξαγωγή ρεύµατος προς την Ελλάδα και το Κόσοβο 

Η κρατική επιχείρηση ηλεκτρισµού (KESH),  εξήγαγε Ηλεκτρική Ενέργεια προς την 
Ελλάδα και το Κόσοβο, από 1ης έως και 30ης Απριλίου 2009. Οι εξαγωγή Ηλεκτρικής 
Ενέργειας κατέστη δυνατή χάρη στη βελτίωση της κατάστασης στις λίµνες των Υ/Η 
σταθµών από τις βροχοπτώσεις.  
 
Αύξηση της τιµής της ηλεκτρικής Ενέργειας από το 2010 

Η συµφωνία µεταβίβασης του Τοµέα ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κρατικής 
Επιχείρησης Ηλεκτρισµού της Αλβανίας στην εταιρεία τσεχικών συµφερόντων  CEZ, 
αποτέλεσε αντικείµενο της συνεδρίασης της 14ης  Απριλίου τ.ε., της οικονοµικής 
επιτροπή της Βουλής, στην οποία ο εκπρόσωπος της Παγκόσµιας Τράπεζας στα Τίρανα, 
κ. ∆ηµήτριος Παπαθανασίου, , τόνισε την ανάγκη αύξησης της τιµής του ρεύµατος και 
την ανάγκη αλλαγής του συντελεστή ΦΠΑ επί της αξίας κατανάλωσης ηλεκτρικής 
Ενέργειας  που πληρώνουν τα νοικοκυριά. Η αύξηση αναµένεται τον Ιανουάριο του 
2010, και θα κυµαίνεται στο 6% - 8%, εάν η ενεργειακή κατάσταση της χώρας το 
επιτρέπει. Επίσης, η Παγκόσµια Τράπεζα, συνιστά στην κυβέρνηση είτε να µειωθεί ο 
συντελεστής ΦΠΑ επί της αξίας κατανάλωσης ηλεκτρικής Ενέργειας, είτε να 
αντικατασταθεί µε άλλο φόρο ο οποίος δεν θα βαρύνει τους καταναλωτές.  

 

Πλήρης µελέτη για την αξιοποίηση των υδροενεργειακών αποθεµάτων της χώρας 

Η κρατική επιχείρηση ηλεκτρισµού της Αλβανίας (KESH), στις 21 Απριλίου τ.ε., 
παρουσίασε των ποταµών Ντριν στη Βόρεια Αλβανία, Σέµαν στην κεντρική Αλβανία και 
Αώου (Βιόσα) στη Νότια Αλβανία. Η µελέτη ολοκληρώθηκε από γάλλους 
εµπειρογνώµονες και χρηµατοδοτήθηκε από την KESH µε ένα εκ. Ευρώ. Πρόκειται για 
την πρώτη σοβαρή µελέτη του είδους της την τελευταία 20ετία. Επί των τριών αυτών 
ποταµών, σύµφωνα µε τη µελέτη, είναι δυνατό να κατασκευαστούν Υδροηλεκτρικοί 
σταθµοί ισχύος 721 MW και ετήσιας παραγωγής 2,8 δις KWH. Ο Αώος ποταµός, 
σύµφωνα µε τη µελέτη, µπορεί να θεωρηθεί ο δεύτερος µετά τον ποταµό Ντριν (∆ρίνο) 
ως προς τα υδροενεργειακά αποθέµατα. Επί του Αώου ποταµού µπορούν να 
κατασκευαστούν τρεις υδροηλεκτρικοί σταθµοί οι οποίοι µπορεί να αποδώσουν το 30% - 
40% της ενέργειας που παράγεται σήµερα από τους Yδροηλεκτρικούς σταθµούς του 
∆ρίνου ποταµού. Η µελέτη θα κατατεθεί για έγκριση στην κυβέρνηση.  
 
Σχετικά µε το σχέδιο κατασκευής πυρηνικού σταθµού στην Αλβανία 
Επανήλθε στο προσκήνιο το  θέµα κατασκευής πυρηνικού σταθµού στον νοµό Σκόδρας,  
στην Βόρεια Αλβανία, το οποίο είχαν συζητήσει οι Υπουργοί Οικονοµίας των δύο 
χωρών, κκ Γκεντς Ρούλι και Νταµίρ Πόλαντσετς στις 27 Μαρτίου τ.ε. στα Τίρανα. 
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, για την κατασκευή του πυρηνικού σταθµού ενδιαφέρεται και 
η Κροατία, χώρα η οποία ελπίζει να ενταχθεί πλήρως στην Ε.Ε. το 2011, και εποµένως 



δεν δύναται να οικοδοµήσει το σταθµό στη χώρα της, αφού θα είναι υποχρεωµένη να 
σεβαστεί τα κριτήρια της Ε.Ε. και της υπηρεσίας της Euratom. Εντός του Απριλίου τ.ε., 
οι Πρωθυπουργοί της Αλβανίας και της Κροατίας αναµένεται να υπογράψουν υπόµνηµα 
κατανόησης, το οποίο θα εκφράζει την πολιτική βούληση των δύο κυβερνήσεων για την 
κατασκευή του πυρηνικού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής Ενέργειας, στο νοµό 
Σκόδρας στη Βόρεια Αλβανία. Ο σταθµός θα έχει ισχύ 1500 MW, θα κοστίσει περίπου  4 
δις Ευρώ τα οποία αναµένεται να καταβάλλει η Κροατία, και η κατασκευή του θα 
απαλλάσσει τις δύο χώρες από την εξάρτηση από τη Σερβία ως προς τον εφοδιασµό µε 
ηλεκτρική Ενέργεια, αφού προς το παρόν, οι γραµµές εισαγωγής ηλεκτρικής Ενέργειας, 
τόσο της Αλβανίας όσο και της Κροατίας,  περνούν από τη Σερβία. Για το θέµα αυτό, ο 
Πρόεδρος του Σοσιαλιστικού Κόµµατος, κ. Έντι Ράµα, στις 22 Απριλίου τ.ε., δήλωσε 
την κατηγορηµατική άρνηση του στην υλοποίηση του σχεδίου. Στον πυρηνικό σταθµό 
Σκόδρας, αναφέρθηκε στις 22 Απριλίου τ.ε., και ο ∆ιευθυντής της αλβανικής κρατικής 
επιχείρησης ηλεκτρισµού (KESH) κ. Γκεργκ Μπογιατζή (από τα νέα στελέχη του ∆Κ), 
χαρακτηρίζοντας τη συζήτηση γύρω από το θέµα ως ΄΄πρόωρη΄΄. Ο Πρωθυπουργός κ. 
Σαλί Μπερίσα, ενηµερώνοντας στις 22 Απριλίου τους δηµοσιογράφους  για το ταξίδι του 
στην Κίνα, αναφέρθηκε και στο θέµα του πυρηνικού σταθµού της Σκόδρας, 
κατηγορώντας τον κ. Ράµα ως εµπνευστή αυτής της ιδέας. Τέλος, στις 26 Απριλίου τ.ε., 
εκατοντάδες πολίτες της Σκόδρας, πραγµατοποίησαν στην κεντρική λεωφόρο της πόλης 
πορεία σε ένδειξη διαµαρτυρίας στα σχέδια ανέγερσης πυρηνικού σταθµού παραγωγής 
ηλεκτρικής Ενέργειας στην πόλη τους. Η πορεία καλύφθηκε από Μ.Μ.Ε. του 
Μαυροβουνίου, χώρας η οποία και αυτή, όπως έγραψαν αλβανικά Μ.Μ.Ε., αντιτίθεται 
στην ανέγερση τέτοιου σταθµού κοντά στα σύνορά της.  
 
Συµφωνία Eagle Mobile µε το αλβανικό ∆ηµόσιο 
Υπεγράφη στις 13 Απριλίου τ.ε. από τον Υπουργό ∆ηµοσίων Έργων και 
Τηλεπικοινωνιών της Αλβανίας, κ. Σοκόλ Ολντάσι, συµφωνία µε την εταιρεία κινητής 
τηλεφωνίας Eagle Mobile, τουρκικών συµφερόντων, η οποία προβλέπει την παροχή 
υπηρεσιών µε µειωµένες τιµές σε 70 και πλέον χιλιάδες υπαλλήλους της αλβανικής 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
 
Εγκρίθηκε το νοµοσχέδιο για την χορήγηση τέταρτης άδειας κινητής τηλεφωνίας.  
Η επιτροπή παραγωγικής δραστηριότητας της Βουλής, ενέκρινε στις 21 Απριλίου τ.ε., 
χωρίς την παρουσία των βουλευτών της αντιπολίτευσης, το νοµοσχέδιο για τη χορήγηση 
της άδειας για ίδρυση τέταρτης εταιρείας κινητής τηλεφωνίας στη χώρα. Το νοµοσχέδιο, 
κατατέθηκε στην επιτροπή χωρίς να έχει προγραµµατισθεί στην ατζέντα εργασιών της 
επιτροπής (καθώς κατατέθηκε στη Βουλή στις 17 Απριλίου) και ψηφίστηκε µε τη 
διαδικασία του κατεπείγοντος µόνο για εκλογικές σκοπιµότητες, σύµφωνα µε µερίδα του 
αντιπολιτευόµενου Τύπου. Εκείνο που βαθαίνει το σκάνδαλο µε την τέταρτη άδεια 
κινητής τηλεφωνίας, σηµειώνουν οι ε/φ, είναι το γεγονός ότι µετά την αποχώρηση της 
αντιπολίτευσης η επιτροπή δεν είχε επαρκή αριθµό βουλευτών για να ψηφίσει, συνεπώς 
΄΄δανείστηκε΄΄ δύο βουλευτές από την επιτροπή Μ.Μ.Ε. της Βουλής για να σχηµατίσει 
απαρτία  
 
 
 



Υπεγράφη η συµφωνία για την ανακαίνιση της  κεντρικής πλατείας Τιράνων 

Υπεγράφη στις 31 Μαρτίου τ.ε. από τον δήµαρχο Τιράνων και Πρόεδρο του 
Σοσιαλιστικού Κόµµατος, κ. Έντι Ράµα, συµφωνία  ύψους 5 εκ. Ευρώ, µε εκπροσώπους 
της κυβέρνησης του Κουβέιτ, για την εκτέλεση από την εταιρεία αλβανικών 
συµφερόντων Μak – Albania, των εργασιών διαµόρφωσης και ανακαίνισης της 
κεντρικής πλατείας των Τιράνων που φέρει το όνοµα ΄΄Σκεντέρµπεης΄΄.  Για την 
ανακαίνιση της πλατείας, είχε επιλεχθεί µετά από διαγωνισµό το σχέδιο βελγικής 
εταιρείας.   
 
Εγκαινιάστηκε το οδικό τµήµα Λούσνια - Φίερι 

Ο Πρωθυπουργός κ. Σαλί Μπερίσα, στις 9 Απριλίου τ.ε. εγκαινίασε το οδικό τµήµα 
Λούσνια-Φίερι τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας και µήκους περίπου 21 χλµ, το οποίο 
κατασκευάστηκε µε ιταλικά κεφαλαία. Στην οµιλία του ο Πρωθυπουργός, ανέφερε ότι 
στο πρόγραµµα της κυβέρνησής του είναι η κατασκευή και άλλων οδικών έργων στη 
Νότια Αλβανία, καθώς και επενδύσεις και σε άλλους τοµείς. Ο αντιπολιτευόµενος 
Τύπος, σχολίασε  ότι το έργο θα έπρεπε να είχε τελειώσει πριν από 14 µήνες, αλλά η 
κυβέρνηση το καθυστέρησε σκόπιµα για να το εκµεταλλευτεί προεκλογικά, αφού η 
κυβέρνηση, έστρεψε όλη την προσοχή της στον οδικό Άξονα ∆υρράχιο-Κούκες και 
παραµέλησε τα σχέδια για την κατασκευή των οδικών τµηµάτων Φίερι-Αυλώνα και 
Φίερι-Τεπελένι.  
 
Νέα προσφορά στα επιτόκια καταθεσεων της NBG στην Αλβανία 
Σηµαντικής δηµοσιότητας στα αλβανικά ΜΜΕ έτυχε η νέα προσφορά της Εθνικής 
Τράπεζας της Ελλάδος στην Αλβανία. Η τράπεζα, σύµφωνα µε τον αλβανικό Τύπο,  
προσφέρει υψηλά και πολύ ανταγωνιστικά επιτόκια για καταθέσεις σε Λεκ και Ευρώ, 
πράγµα που αποδεικνύει ότι είναι από τις πιο δραστήριες τράπεζες ως προς την 
προσέλκυση πελατών.  
 
Εκπρόσωποι της ΄΄Livolsi & Partners΄΄  στα Τίρανα 

Εκπρόσωποι της εµπορικής τράπεζας ΄΄Livolsi & Partnerś΄ (ιδρύθηκε το 1998), µε 
επικεφαλής τον Aldo Livolsi, επισκέφθηκαν τα Τίρανα το τρίτο δεκαήµερο Απριλίου και 
είχαν ξεχωριστές συναντήσεις µε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κ. Γκεντς Πόλλο και 
τον ΥΠΕΞ Κ. Λουλζίµ Μπάσα. Τόσο ο κ. Πόλλο όσο και ο κ. Μπάσα αναφέρθηκαν στις 
µεταρρυθµίσεις στην Αλβανία, στις φορολογικές διευκολύνσεις, στην καταπολέµηση της 
διαφθοράς και γενικά στο θετικό κλίµα, που υπάρχει στην Αλβανία για επενδύσεις. Ο κ. 
Μπάσα χαρακτήρισε την Ιταλία ΄΄τον κυριότερο στρατηγικό εταίρο για τη µετατροπή της 
Αλβανίας σε έναν σηµαντικό ενεργειακό κόµβο της Βαλκανικής΄΄. Οι εκπρόσωποι της 
Livolsi, επεσήµαναν τρία ζητήµατα: τη νοµοθεσία, τη φορολογική πολιτική και την 
αποτελεσµατικότητα των επενδύσεων.  
 
Ηµερίδα για την ανάπτυξη του τουρισµού 
Ηµερίδα µε θέµα την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισµού πραγµατοποιήθηκε στο 
∆υρράχιο στις 2 Απριλίου τ.ε., στην οποία µετείχαν εκπρόσωποι της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης ∆υρραχίου και της Συνέλευσης των Ευρωπαϊκών Περιφερειών (AER). 
Στη συνάντηση συζητήθηκαν τρόποι περαιτέρω ανάπτυξης του τουρισµού, ως 
αποτελεσµατικού µέσου αντιµετώπισης της κρίσης.  



 
Περιορισµός στην επιβολή φόρων από τους Ο. Τ.Α. , στις επιχειρήσεις  
Η οικονοµική επιτροπή της Βουλής, στις 21 Απριλίου τ.ε., ενέκρινε, χωρίς την παρουσία 
της αντιπολίτευσης, νοµοσχέδιο το οποίο επιβάλλει περιορισµούς στην τοπική 
αυτοδιοίκηση ως προς τους δηµοτικούς φόρους. Η έγκριση του νοµοσχεδίου,  έρχεται σε 
αντίθεση µε τις δεσµεύσεις της ίδιας της κυβέρνησης στο πλαίσιο της Συµφωνίας 
Σύνδεσης και Σταθεροποίησης µε την Ε.Ε. Η απόφαση για απαγόρευση της δυνατότητας 
επιβολής φόρων άνω του 10% στους µικροεπιχειρηµατίες από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
ελήφθη στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συµβουλίου της 15ης  Απριλίου τ.ε. Στο µέτρο 
αυτό είχε αντιδράσει  ο δήµος Τιράνων, µε ανακοίνωση του στην οποία  επεσήµαινε ότι 
η κυβέρνηση παρεµβαίνει στις αρµοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε αντίθεση µε 
το σχετικό νόµο και ότι είναι η κυβέρνηση και όχι ο δήµος εκείνη που έχει αυξήσει τους 
φόρους επί των πολιτών.  
 
Αυξάνονται τα περιστατικά απάτης µέσω των ΑΤΜ 

Όλο και µεγαλύτερες διαστάσεις λαµβάνει το φαινόµενο απάτης µέσω Αυτόµατων 
Ταµειακών Μηχανών των τραπεζών (ΑΤΜ). Τους πέντε τελευταίους µήνες, στα Τίρανα 
και άλλες µεγάλες πόλεις σηµειώθηκαν πάνω από 100 περιπτώσεις κλοπής χρηµάτων 
από ΑΤΜ µε κλωνοποιηµένες κάρτες.  
 
Νοµοσχέδιο για την οικονοµική στήριξη των θρησκευτικών κοινοτήτων 

Η αλβανική κυβέρνηση στη συνεδρίασή της 15ης Απριλίου τ.ε., ενέκρινε νοµοσχέδιο που 
προβλέπει την οικονοµική υποστήριξη των θρησκευτικών κοινοτήτων, που έχουν 
υπογράψει σχετικές συµφωνίες µε την κυβέρνηση, όπως η Ορθόδοξη Εκκλησία, η 
Καθολική Εκκλησία, η Μουσουλµανική Κοινότητα και οι Μπεκτασήδες. Η  κυβέρνηση 
θα διαθέσει 50 εκ. Λεκ από τον κρατικό προϋπολογισµό, µε στόχο τη µείωση της 
οικονοµικής εξάρτησης των θρησκευτικών κοινοτήτων από το εξωτερικό. Η 
χρηµατοδότηση της κυβέρνησης θα αφορά αφ΄ ενός µεν την υποστήριξη έργων 
ανέργεσης, συντήρησης και αναπαλαίωσης χώρων λατρείας, τα σχέδια των οποίων  θα 
υποβάλλονται από τις κοινότητες, θα επιλέγονται από την κρατική επιτροπή 
θρησκευµάτων και θα εγκρίνονται από το αρµόδιο Υπουργείο, καθώς και στην 
οικονοµική στήριξη, έως και το  50% του χαµηλότερου µισθού, των 450 ∆ιοικητικών 
Υπαλλήλων (όχι των κληρικών) που απασχολούν οι θρησκευτικές κοινότητες. Σύµφωνα 
µε πηγές του Υπουργείου Πολιτισµού, οι θρησκευτικές κοινότητες διαθέτουν 8,3 εκατ. 
δολ. το χρόνο από δωρεές οι οποίες προέρχονται από το εξωτερικό, για κάλυψη 
εκπαιδευτικών αναγκών των 32 θρησκευτικών σχολείων µε 7.650 µαθητές και 750 
δασκάλους που λειτουργούν στην Αλβανία µε άδεια του Υπουργείου Παιδείας. 
 
Κοινό σχέδιο Ιταλικής και Αλβανικής κυβερνήσεως ύψους 25 εκ. Ευρώ στο 
Αργυρόκαστρο 

Ο ιταλός πρόξενος Αυλώνας κ. Σέρτζιο Στρότζι, πραγµατοποίησε το τελευταίο 
δεκαήµερο Απριλίου, διήµερη επίσκεψη στο Αργυρόκαστρο, στη διάρκεια της οποίας 
είχε επαφές µε τον δήµαρχο της πόλης, τον περιφερειάρχη Αργυροκάστρου, το 
περιφερειακό συµβούλιο, το εµπορικό επιµελητήριο κ.α. Στο εµπορικό επιµελητήριο, ο 
πρόξενος ανέλυσε το σχέδιο για την ανάπτυξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στο 
Αργυρόκαστρο. Πρόκειται για κοινό σχέδιο της αλβανικής και της ιταλικής κυβέρνησης 



ύψους 25 εκ. Ευρώ για την παροχή βοήθειας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων σε όλη τη 
χώρα, συµπεριλαµβανοµένου και του Αργυροκάστρου. Το έργο βοηθά όλες εκείνες τις 
επιχειρήσεις που έχουν συνεργασία µε την Ιταλία. Από την πλευρά τους, οι τοπικές 
Αρχές του Αργυροκάστρου, έθεσαν τα ζητήµατα επαναλειτουργίας του αεροδροµίου 
Αργυροκάστρου και ίδρυσης  Προξενικού  Γραφείου της Ιταλίας, στο Αργυρόκαστρο.  
 
Ελληνο-κοσοβαρικό επιχειρηµατικό φόρουµ 

Το επιχειρηµατικό Φόρουµ στην Πρίστινα στις 6 και 7 Απριλίου τ.ε., µε συµµετοχή 53 
ελληνικών και 130 Κοσοβαρικών επιχειρήσεων, αποτέλεσε βασικό θέµα της 
ειδησεογραφίας των αλβανικών ΜΜΕ στις 7 Απριλίου τ.ε., τα οποια εστίασαν στις 
σχετικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού του Κοσόβου κ. Χασίµ Θάτσι, ο οποιος δήλωσε  
ότι η Ελλάδα αποτελεί σηµαντικό εταίρο στην ανάπτυξη των διµερών εµπορικών και 
οικονοµικών σχέσεων, και ότι ΄΄το Κόσοβο εκτιµά θετικά την απόφαση των Αθηνών για 
την αναγνώριση των κοσοβαρικών διαβατηρίων΄΄.  
 
Εγκρίνεται η απόφαση για το χρέος προς την Ελλάδα 
Οι αρµόδιες επιτροπές της Βουλής, ενέκριναν στις 21 Απριλίου τ.ε., την απόφαση της 
κυβέρνησης να εξοφλήσει το ποσό των 41 εκατ. δολαρίων που η Αλβανία χρωστά στην 
Ελλάδα. Το δάνειο χορηγήθηκε την περίοδο 1988-1991 και η εξόφλησή του θα γίνει σε 
20 δόσεις έως το 2018. Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης δε µετείχαν στις συνεδριάσεις 
των επιτροπών, καθιστώντας, απλούστερη για τους βουλευτές της πλειοψηφίας την 
έγκριση του νοµοσχεδίου.  
 
Αποπέµπεται ο Γενικός ∆ιευθυντής Τελωνείων, κ. Περπαρίµ Ντερβίσι 

Στις 15 Απριλίου τ.ε., ο Πρωθυπουργός κ. Σαλί Μπερίσα, απάλλαξε των καθηκόντων 
του, τον Γενικό ∆ιευθυντή Τελωνείων της Αλβανίας κ. Περπαρίµ Ντερβίσι, λόγω των 
χαµηλών αποτελεσµάτων στη συγκέντρωση εσόδων που είχαν τελευταία τα τελωνεία, 
αλλά και λόγω των προβληµατικών σχέσεων που ο κ. Ντερβίσι είχε µε τον 
επιχειρηµατικό κόσµο. Στη θέση του κ. Ντερβίσι διορίστηκε ο κ.  Έντρι Πέµα, ο οποίος 
ήταν µέχρι χθες ένα από τα υψηλόβαθµα στελέχη της Γενικής ∆ιεύθυνσης Τελωνείων.  
 
Μέτρα για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων για το «ξέπλυµα χρήµατος» 

Υποχρέωση της Τράπεζας της Αλβανίας, των Υπουργείων, της Αρχής χορήγησης αδειών 
άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας, των φορέων εποπτείας επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας, των ∆ικηγορικών Συλλόγων κ.α.., για άµεση ενηµέρωση των αρµοδίων 
Αρχών όταν κατά την λειτουργία τους διαπιστώσουν ύποπτες συναλλαγές ή 
δραστηριότητες από πλευράς επιχειρήσεων ή ατόµων, θεσπίστηκε στην συνεδρίασή της 
Κυβερνητικής Επιτροπής στις 8 Απριλίου τ.ε., , Το µέτρο αυτό ελήφθη στο πλαίσιο της 
πολιτικής για την αποτροπή του «ξεπλύµατος χρήµατος». 
 
Νέα ∆ιεύθυνση «Φορολογικής Ανάκρισης» στη  Γενική ∆ιεύθυνση Εφορίας,  
Τη συγκρότηση της «∆ιεύθυνσης Φορολογικής Ανάκρισης» η οποία θα υπάγεται στη 
Γενική ∆ιεύθυνση Εφορίας, αποφάσισε η κυβέρνηση στη συνεδρίαση της 22 Απριλίου 
τ.ε. Καθήκον της νέας ∆ιεύθυνσης, θα  είναι η  διεξαγωγή προκαταρκτικών ανακρίσεων, 
για ποινικά αδικήµατα όπως φοροδιαφυγή, απάτη ή και εγκληµατική δραστηριότητα από 
πλευράς επιχειρήσεων. Στην «∆ιεύθυνση Φορολογικής Ανάκρισης» εκχωρήθηκε η 



αρµοδιότητα να λαµβάνει στοιχεία και πληροφορίες από νοµικά ή και φυσικά πρόσωπα, 
αλβανούς πολίτες ή αλλοδαπούς, µε τα οποία θα έχει µυστική συνεργασία. Ο τρόπος 
οργάνωσης και λειτουργίας της νέας Υπηρεσίας, αποτέλεσε αντικείµενο κριτικής ότι θα 
αποτελέσει εργαλείο της Κυβέρνησης, για να θέσει τον επιχειρηµατικό κόσµο υπό τον 
έλεγχό της, ενώ µε δυσπιστία από µερίδα του Τύπου , έγινε αποδεκτός ο  επικεφαλής της 
∆ιεύθυνσης αυτής κ. Αγκίµ Σέχου, πρώην αρχηγός της αλβανικής αστυνοµίας επί  
Προεδρίας κ. Μπερίσα, άτοµο το οποίο κατηγορήθηκε για πολλές παράνοµες ενέργειες 
σε βάρος της αντιπολίτευσης και άλλες παραβάσεις.  
 
Υπόνοιες για χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας 
Σε δηλώσεις του στις 31 Μαρτίου τ.ε. ο Γενικός ∆ιευθυντής της αλβανικής « 
Αρχής για την καταπολέµηση του “ξεπλύµατος” χρήµατος» κ. Αρµπέν Ντότσι, ανέφερε 
ότι υπάρχουν υπόνοιες για ανάµιξη Αλβανών πολιτικών, σε υποθέσεις «ξεπλύµατος 
χρήµατος». Μάλιστα τόνισε, ότι για τρεις πολιτικούς, οι υπόνοιες είναι σοβαρές. 
Εξάλλου σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση της «Αρχής για την καταπολέµηση του 
“ξεπλύµατος” χρήµατος», το 2008 παραπέµφθηκαν στην εισαγγελία 26 περιπτώσεις εκ 
των οποίων µία ίσως να σχετίζεται µε χρηµατοδότηση της διεθνούς τροµοκρατίας, µε 
αφετηρία την Αλβανία. Το 2007 η Υπηρεσία είχε παραπέµψει στην εισαγγελία µόνο δύο 
περιπτώσεις. Το 2008, εκδόθηκαν πέντε εντολές για ΄΄πάγωµα΄΄ ή καθυστέρηση 
χρηµατικών συναλλαγών. Στις τέσσερις περιπτώσεις υπήρχαν υποψίες για “ξέπλυµα” 
χρήµατος, ενώ στη πέµπτη περίπτωση υπήρξαν υποψίες ότι τα χρήµατα διατίθεντο για 
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας. Τέλος, το 2008, η αλβανική «Αρχή για την 
καταπολέµηση του “ξεπλύµατος” χρήµατος», “πάγωσε” 45 τραπεζικούς λογαριασµούς 
σε Ευρώ, σε ∆ολάρια ΗΠΑ, καθώς και σε αλβανικό νόµισµα . 
 
Ο αδελφός του Μπιν Λάντεν µέτοχος σε τράπεζα στην Αλβανία 

Σηµαντική κάλυψη από τον ηµερήσιο τύπο είχε η πληροφορία ότι ο επιχειρηµατίας κ. 
Χάιντερ Μπιν Λάντεν, αδελφός του Οσάµα Μπιν Λάντεν,  είναι ο δεύτερος µεγάλος 
µέτοχος της Ενωµένης Τράπεζας Αλβανίας (UBA), γνωστής και ως Ισλαµικής Τράπεζας. 
Στις 30 Μαρτίου τ.ε. ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ριντβάν Μπόντε, υπέγραψε συµφωνία 
για τη µεταβίβαση στους ιδιώτες µετόχους, των µετοχών του αλβανικού δηµοσίου στην 
τράπεζα αυτή. Σηµαντικό µέρος του µετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας κατέχει ο όµιλος 
΄΄Bin Laden Grouṕ́ , ο οποίος έχει µετοχές στις τρεις από τις τέσσερις µεγάλες εταιρείες 
στις οποίες ανήκει το µεγαλύτερο ποσοστό του µετοχικού κεφαλαίου της UBA, δηλαδή 
της  Ισλαµικής Τράπεζας Ανάπτυξης που κατέχει το 55% του µετοχικού κεφαλαίου, της  
Ισλαµικής Αραβικής Τράπεζας (σήµερα ονοµάζεται Shamil Bank) που κατέχει το 20% 
του µετοχικού κεφαλαίου, της εταιρείας “Dallah Albaraka Holding Co” που κατέχει το  
10% του µετοχικού κεφαλαίου, και της εταιρείας “Business Focus SDN BHD” η οποία 
κατέχει το 6,3% του µετοχικού κεφαλαίου. Ο κ. Χάιντερ Μπιν Λάντεν, είναι µέλος του 
διοικητικού συµβουλίου της Ισλαµικής Τράπεζας Αλβανίας και κατέχει το 30% των 
µετοχών της. 
 
Πτώση του πληθωρισµού, άνοδος τιµών τροφίµων 
Το Μάρτιο, σύµφωνα µε την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Αλβανίας, ο πληθωρισµός 
στη χώρα έπεσε στο 1,6%, το χαµηλότερο επίπεδο τα δύο τελευταία χρόνια, ωστόσο, την 
ίδια περίοδο σηµειώθηκε αύξηση των τιµών στα καύσιµα και στα εισαγόµενα τρόφιµα. 



Το εµπορικό έλλειµµα της χώρας στον τοµέα των τροφίµων για το 2008, σηµείωσε 
µεγάλη αύξηση. Συγκεκριµένα, το 2008 οι εξαγωγές τροφίµων αυξήθηκαν µόνο κατά 
2%, ενώ οι εισαγωγές τους αυξήθηκαν κατά 20%. Το 2008 εξήχθησαν τρόφιµα αξίας 59 
εκατ. Ευρώ και εισήχθησαν τρόφιµα αξίας 598 εκατ. Ευρώ. Το εµπορικό έλλειµµα στα 
τρόφιµα υπολογίζεται στα 160 Ευρώ για κάθε αλβανό πολίτη. Λόγω της κρίσης, η 
Αλβανία, η Σερβία, η Βοσνία και τα Σκόπια, προστατεύουν τα εγχώρια αγροτικά τους 
προϊόντα επιβάλλοντας φόρους στα εισαγόµενα.  
 
Ηµερίδα  για το Εξωτερικό Εµπόριο της Αλβανίας το έτος 2008  
H «Έκθεση για το Εξωτερικό Εµπόριο της Αλβανίας το έτος 2008 στο πλαίσιο της 
παγκόσµιας κρίσης», ήταν το θέµα  ηµερίδας που διοργανώθηκε από το «Αλβανικό 
Κέντρο για την Ανταγωνιστικότητα και το ∆ιεθνές Εµπόριο» (ACIT) στα Τίρανα την 
∆ευτέρα 27 Απριλίου τ.ε., µε την υποστήριξη της USAID. Στην ηµερίδα αυτή δόθηκαν 
στη δηµοσιότητα τα αναλυτικά στατιστικά στοιχεία του Εξωτερικού Εµπορίου της 
Αλβανίας, για το έτος 2008, ενώ  απηύθυναν χαιρετισµό ο Υπουργός «Οικονοµίας, 
Εµπορίου και Ενέργειας» κ. Γκένκ Ρούλι, η ∆ιευθύντρια της Αποστόλης της USAID 
στην Αλβανία κα Ροµπέρτα Μαχόνευ, και ο ∆ιευθυντής του «Αλβανικού Κέντρου για 
την Ανταγωνιστικότητα και το ∆ιεθνές Εµπόριο»  κ. Σελίµ Μπελορτάγια. Ο κ. Ρούλι 
αναφέρθηκε  στις αρνητικές επιδράσεις της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης στο 
εξωτερικό εµπόριο της Αλβανίας, και κάλεσε τις αλβανικές εξαγωγικές επιχειρήσεις να 
συµβάλλουν µέσω των ορθολογικών αποφάσεων τους οι οποίες θα βασίζονται σε 
οικονοµικά κριτήρια,  στην «απόσβεση των κραδασµών» από τη παγκόσµια οικονοµική 
κρίση, αξιοποιώντας τα σχετικά διδάγµατα, προς όφελος της ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας και των δοµών της  αλβανικής οικονοµίας. Η κα Μαχόνευ, εξήρε τις 
προσπάθειες της Αλβανίας στην πορεία προς την πλήρη ενσωµάτωση της στους 
Ευρωπαϊκούς θεσµούς, και στην προώθηση των θεσµών της «οικονοµίας της αγοράς», 
καθώς και για την επιτευχθείσα πρόοδο όσον αφορά στην σύναψη διµερών συµφωνιών 
οικονοµικού ενδιαφέροντος αλλά και για τις θέσεις της στο πλαίσιο του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Εµπορίου. Ωστόσο δεν παρέλειψε να τονίσει ότι η Αλβανία «έχει µακρύ 
δρόµο να διανύσει», ενώ θα πρέπει να λύσει τα προβλήµατα της ανεργίας, της χαµάλης 
προσέλκυσης Άµεσων Ξένων Επενδύσεων, της διαφθοράς, καθώς και του υψηλού 
εµπορικού ελλείµµατος ύψους πλέον τριών  δισεκατοµµυρίων δολαρίων ΗΠΑ, γεγονός 
που υπαγορεύει την αναγκαιότητα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, µε βελτίωση της 
ποιότητας των παραγοµένων προϊόντων και άρση του προστατευτισµού. Οι σύγχρονες 
προκλήσεις για την Αλβανία, σύµφωνα µε την κα Μαχόνευ, απαιτούν πολιτική ηγεσία µε 
«όραµα» (visionary) και ισχυρή πολιτική θέληση. 
 
Ελλάδα και Ιταλία, οι βασικοί εµπορικοί εταίροι της Αλβανίας 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της «Έκθεσης για το Εξωτερικό Εµπόριο της Αλβανίας το έτος 
2008», οι αλβανικές εξαγωγές επηρεάστηκαν αρνητικά από τις µεταβολές της 
παγκόσµιας ζήτησης, κυρίως µετά τον Σεπτέµβριο του 2008 και η τάση αυτή αναµένεται 
να συνεχισθεί και το 2009 γεγονός που θα διευρύνει περαιτέρω το έλλειµµα του 
εµπορικού ισοζυγίου τη στιγµή µάλιστα που αναµένεται αύξηση των εισαγωγών λόγω 
της θετικής επίδρασης στην καταναλωτική ζήτηση και της ανάπτυξης της αλβανικής 
οικονοµίας µε ρυθµό της τάξεως του 6%, ο οποίος για το 2009 προβλέπεται να κυµανθεί 
στο 5,5%. Ο σταθερός αυξητικός ρυθµός ανόδου των αλβανικών εξαγωγών µετά το 2002 



παρουσίασε κάµψη το 2008 , ενώ ο µονοµερής γεωγραφικός καταµερισµός των 
αλβανικών εξαγωγών σε συνδυασµό µε την υψηλή τους συγκέντρωση σε προϊόντα 
εντάσεως εργασίας χαµηλής προστιθέµενης αξίας, είχαν ως συνέπεια την απορρόφηση 
άµεσα και ταχύτατα των δυσµενών επιδράσεων της παγκόσµιας κρίσης. Οι εξαγωγές της 
Αλβανίας το 2008 ανήλθαν σε 112,54 δις Λεκ ενώ η αξία εισαγωγών ανήλθε σε 439,09 
δις Λεκ. Τόσο οι εξαγωγές όσο και οι εισαγωγές παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 
15,83% και 16,33% αντίστοιχα , σε ετήσια βάση. Η Ιταλία και η Ελλάδα συνεχίζουν να 
παραµένουν οι δύο βασικοί εµπορικοί εταίροι της Αλβανίας. Το Φεβρουάριο του 2009, 
το 67,4% των εµπορικών ανταλλαγών της Αλβανίας , πραγµατοποιήθηκαν µε τις χώρες 
της Ε.Ε. Τον µήνα Φεβρουάριο τ.ε., το 9,7% των αλβανικών εξαγωγών απορρόφησε η 
Ελλάδα, η οποία κατέχει µερίδιο της τάξεως του  16,3% των αλβανικών εισαγωγών, ενώ 
µε την Ιταλία οι εξαγωγές και οι εισαγωγές ανήλθαν σε 25,6% και 65,3% του συνόλου 
αντίστοιχα. Ωστόσο το εµπορικό έλλειµµα διευρύνεται, αφού τον Φεβρουάριο τ.ε., η 
αξία εξαγωγών ύψους 7,51 δις Λέκ, παρουσίασε µείωση της τάξεως του 4,9% σε σχέση 
µε το αντίστοιχο διάστηµα του προηγουµένου έτους, ενώ η αξία ύψους 33,38 δις Λέκ 
των αλβανικών εισαγωγών τον Φεβρουάριο τ.ε., σηµείωσε αύξηση της τάξεως του 1,2% 
σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους. Το εµπορικό έλλειµµα 
διευρύνθηκε κατά 7,1% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους,  
 
Χαµηλός Ρυθµός Ανάπτυξης στην Αλβανία για το 2009, σύµφωνα µε το ∆ΝΤ 
Αντιπροσωπεία του ∆ΝΤ η οποία επισκέφθηκε την Αλβανία, έκανε γνωστά τα 
συµπεράσµατα της επίσκεψης σε κοινή συνέντευξη τύπου µε τον Υπουργό Οικονοµικών 
κ. Ριντβάν Μπόντε και τον διοικητή της Τράπεζας της Αλβανίας κ. Αρντιάν Φουλάνι στις 
7 Απριλίου τ.ε.,. Ο επικεφαλής της αποστολής του ∆ΝΤ στα Τίρανα κ. Γκέρβιν Μπελ 
δήλωσε ότι ΄΄οι προβλέψεις δεν έχουν ιδιαίτερο νόηµα αυτή την περίοδο, διότι αλλάζουν 
διαρκώς. Σήµερα εµείς πιστεύουµε ότι ο ρυθµός οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας για το 
2009 θα είναι µεταξύ 0% και 1%́ ΄. Το ∆ΝΤ, δήλωσε ο κ. Μπελ, δεν έχει θέσει ακόµα για 
συζήτηση την πιθανότητα της οικονοµικής ύφεσης στην Αλβανία, και συνέστησε στην  
κυβέρνηση να αναβάλει τις αυξήσεις στις συντάξεις και τους µισθούς, καθώς και την 
προγραµµατισµένη µείωση της εισφοράς για την ασφάλιση των εργαζοµένων. Ο 
διοικητής της Τράπεζας της Αλβανίας από τη µεριά του συνέστησε στην κυβέρνηση να 
αναβάλει µερικές επενδύσεις για τις οποίες δεν έχουν υπογραφεί ακόµα οι σχετικές 
συµβάσεις, να αναθεωρήσει τον προϋπολογισµό του 2009, διότι η µείωση των ρυθµών 
οικονοµικής ανάπτυξης καθιστά δύσκολη την πραγµατοποίηση των στόχων της 
φορολογικής πολιτικής, έτσι όπως αυτοί προσδιορίστηκαν στο τέλος του 2008, και να 
προσέξει τις συνεχείς διακυµάνσεις της ισοτιµίας του αλβανικού νοµίσµατος µε το Ευρώ 
και το ∆ολάριο, και να αφιερώσει µεγάλη προσοχή στην ανάγκη αύξησης των 
καταθέσεων στις τράπεζες, τις οποίες θεωρεί ως ΄΄θέµα εθνικής ασφάλειας΄΄. Ωστόσο, ο 
Υπουργός Οικονοµικών κ. Μπόντε, απάντησε αρνητικά στις συστάσεις των κκ Μπελ και 
Φουλάνι, δηλώνοντας: ΄΄Εµείς έχουµε στο πρόγραµµα να βοηθήσουµε την οικονοµία µέσω 
της αύξησης των συντάξεων και της µείωσης των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση. Τα 
δύο αυτά µέτρα είναι προγραµµατισµένα να τεθούν σε ισχύ την 1η Μαΐου. Η κυβέρνηση 
πιστεύει ότι µε τα έσοδα που θα συγκεντρώσει από τις ιδιωτικοποιήσεις και από ένα δάνειο 
250 – 300 εκατ. ευρώ από ξένες τράπεζες, θα καλύψει τα κενά του προϋπολογισµού΄΄, 
όµως ο κ.  Μπελ, επέµεινε ότι  ΄΄ αύξηση των µισθών θα φέρει αύξηση του ελλείµµατος 
τρεχουσών συναλλαγών΄΄. Εξάλλου, στις 8 Απριλίου τ.ε., ο αρχηγός της Αξιωµατικής 



Αντιπολίτευσης, κ. Έντι  Ράµα κάλεσε την κυβέρνηση να λάβει υπόψη τις συστάσεις του 
∆ΝΤ και προσφέρθηκε να συνεργαστεί µε την κυβέρνηση για την αντιµετώπιση των 
συνεπειών της κρίσης, υπενθυµίζοντας ότι το έτος 1996, όταν ο Πρωθυπουργός κ. Σαλί 
Μπερίσα, δεν έλαβε υπόψη τις προειδοποιήσεις του ∆ΝΤ για τις παρατράπεζες η χώρα 
µπήκε σε περιπέτειες. Τέλος ο Πρόεδρος του Σοσιαλιστικού Κινήµατος Ολοκλήρωσης κ. 
Ιλίρ Μέτα, στις 8 Απριλίου τ.ε., κατηγόρησε  τον πρωθυπουργό, ότι ΄΄δε θέλει να λάβει 
υπόψη την πραγµατικότητα µόνο και µόνο για εκλογικές σκοπιµότητες΄΄.  
 
Η κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας για την κρίση 
Ενηµερώνοντας στις 8 Απριλίου την οικονοµική επιτροπή της Βουλής για τη 
δραστηριότητα του τραπεζικού συστήµατος το 2008, ο διοικητής της Τράπεζας της 
Αλβανίας κ. Αρντιάν Φουλάνι δήλωσε ότι η Τράπεζα προειδοποίησε εγκαίρως την 
κυβέρνηση για τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης.. Η Τράπεζα της Αλβανίας από το 
Σεπτέµβριο ζήτησε µε επιστολή της προς την κυβέρνηση να µειώσει το έλλειµµα του 
προϋπολογισµού στο 5,2%, το οποίο τελικά σταθεροποιήθηκε στο 5,5%. Παράλληλα, 
ζήτησε από την κυβέρνηση να µειώσει το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών, ωστόσο η 
κυβέρνηση δεν έλαβε υπόψη καµία σχεδόν σύσταση, τόσο της Κεντρικής Τράπεζας όσο 
και του ∆ΝΤ, όπως σχολιάζουν οι αλβανικές εφηµερίδες, οι οποίες θεωρούν ότι η 
κυβέρνηση θα µπορούσε να αποτρέψει ορισµένες από τις συνέπειες της κρίσης, εάν είχε 
λάβει υπόψη τις συστάσεις της Κεντρικής Τράπεζας. Εξάλλου, στην σταθερότητα του 
Τραπεζικού συστήµατος της χώρας αναφέρθηκε σε δηλώσεις του στις 9 Απριλίου τ.ε. ο 
διοικητής της Τράπεζας της Αλβανίας κ. Αρντιάν Φουλάνι  ο οποίος τόνισε ότι «η κρίση 
θα γίνει αισθητή στο επίπεδο της οικονοµικής ανάπτυξης, θα έχουµε µείωση των ρυθµών 
οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας. Το τραπεζικό σύστηµα όµως δεν κινδυνεύει, αντίθετα 
είναι σίγουρο. Λάβαµε αυστηρά µέτρα, καθιερώσαµε αυστηρούς κανόνες και χάρη στα 
µέτρα αυτά, η κρίση δε θα πλήξει το τραπεζικό σύστηµα΄΄.  
      
Αύξηση µισθών και συντάξεων 
Αύξηση της τάξεως του 7% και 8% των µισθών για τους υπαλλήλους της δηµόσιας 
διοίκησης και για τους συνταξιούχους, αποφασίσθηκε στην συνεδρίαση του Υπουργικού 
Συµβουλίου , στις 27 Απριλίου τ.ε., Η απόφαση της κυβέρνησης τίθεται σε ισχύ την 1η 
Μαΐου και από αυτήν επωφελούνται 105 χιλ. υπάλληλοι και 500 χιλ. συνταξιούχοι. Σε 
συνέντευξη του σε τηλεοπτικό σταθµό στις 9 Απριλίου τ.ε., ο Πρωθυπουργός κ. Σαλί 
Μπερίσα είχε προαναγγείλει την αύξηση των µισθών και των συντάξεων, παρά την 
αντίθεση του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. 
 
∆ηλώσεις του Υπουργού Οικονοµικών κ. Ριντβάν Μπόντε 
Σε συνέντευξη Τύπου στις 26 Απριλίου τ.ε.,  ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ριντβάν 
Μπόντε απέκλεισε το ενδεχόµενο η κυβέρνηση να προχωρήσει σε µείωση του ΦΠΑ. Ο 
ΦΠΑ 20%, δήλωσε ο κ. Μπόντε, αποτελεί το καλύτερο µέσο για την υποστήριξη των 
εξαγωγών καθώς και την εξυγίανση της αλβανικής οικονοµίας. Επίσης, ο κ. Μπόντε 
δήλωσε, ότι ο ρυθµός οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας για το 2009, αναµένεται να 
είναι της τάξεως του 4%-5%.  
 
 
 



Κρίση, 250 χιλ. αλβανοί κινδυνεύουν από τη φτώχεια 

Σε πρόσφατη έκθεση της Παγκόσµιας Τράπεζας, επισηµαίνεται ότι η αλβανική 
οικονοµία, εξαρτάται από τα µεταναστευτικά εµβάσµατα, των οποίων η συνολική αξία 
αναµένεται να µειωθεί το 2009, λόγω της κρίσης, γεγονός που θα έχει επιπτώσεις στην 
καταναλωτική δύναµη 1,6 εκατ. κατοίκων της αλβανικής υπαίθρου. Παρά το γεγονός ότι 
η φτώχεια στην Αλβανία τα τελευταία 10 έτη υποχώρησε, µε 1 εκατ. φτωχούς το 1998 
και 375 χιλ. το 2008, ωστόσο 250 χιλ. αλβανοί πολίτες κινδυνεύουν να ξαναγίνουν 
φτωχοί λόγω της κρίσης. Μία από τις όψεις της κρίσης αντικατοπτρίζεται στην αναλογία 
εισαγωγών – εξαγωγών. Τον Φεβρουάριο τ.ε., η αξία εξαγωγών της Αλβανίας ήταν 
µειωµένη κατά 15%, σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους 
ενώ η αξία εισαγωγών, για την ίδια περίοδο, σηµείωσε αύξηση κατά 20%. Το εξωτερικό 
χρέος της Αλβανίας το 2008 ανήλθε στο ποσό των 2 δις 160 εκατ. δολ. Σε κάθε αλβανό 
πολίτη, αντιστοιχεί χρέος 680 δολαρίων. Τα περισσότερα κονδύλια του δηµοσίου, 
απορροφήθηκαν το 2008 από τον ενεργειακό τοµέα και τις υποδοµές (εισαγωγή 
Ηλεκτρικής Ενέργειας και έργα οδοποιίας).Ο τοµέας εξαγωγών και ειδικά οι επιχειρήσεις 
φασόν και εκείνες που παράγουν αποκλειστικά για το εξωτερικό, είναι από τους τοµείς 
που δέχονται πιο άµεσα τις συνέπειες της κρίσης, αφού ήδη έχουν απολεσθεί 10.000 
θέσεις εργασίας. 
 
Αναδηµοσίευση για την ελληνική οικονοµία 

Οι εφηµερίδες Shqip και Ndryshe αναδηµοσίευσαν στις 8 Απριλίου τ.ε., χωρίς να 
αναφέρουν την πηγή τους, ξένο δηµοσίευµα για την κατάσταση της ελληνικής 
οικονοµίας, στο οποίο µεταξύ άλλων γίνεται αναφορά σε δηλώσεις του διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος, στις πιέσεις που ασκούνται από την Ε.Ε., στα προβλήµατα που 
δηµιουργούν οι απεργίες και στις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης για την 
καταπολέµηση της κρίσης. 
 
Τέθηκε σε ισχύ, η Συµφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, Αλβανίας - Ε.Ε. 
Το «Συµβούλιο Σύνδεσης και Σταθεροποίησης», η «Επιτροπή και οι υποεπιτροπές 
Σύνδεσης και Σταθεροποίησης», καθώς και οι οµάδες εργασίας για την εφαρµογή της 
«Συµφωνίας Σύνδεσης και Σταθεροποίησης, Αλβανίας - Ε.Ε.», αποτελούν πλέον τα νέα 
όργανα συντονισµού και ελέγχου εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Αλβανίας στην 
πορεία προς την πλήρη ένταξη στις ευρωπαϊκές δοµές, µετά την θέση σε ισχύ από 1ης 
Απριλίου τ.ε, της «Συµφωνίας Σύνδεσης και Σταθεροποίησης». Σε συνέντευξη του στις 
αρχές Απριλίου τ.ε., ο Γενικός ∆ιευθυντής για θέµατα ∆ιεύρυνσης στην Ε.Ε. κ. Μάικλ 
Λέιγχ, αναφέρθηκε στους όρους που θα πρέπει να εκπληρώσει η Αλβανία για την 
περαιτέρω ενσωµάτωση της στους Ευρωπαϊκούς θεσµούς, δίδοντας έµφαση στην 
διενέργεια ελεύθερων εκλογών, στη µεταρρύθµιση στη δικαιοσύνη, στην καταπολέµηση 
των παράνοµων δραστηριοτήτων και τη δηµιουργία θετικού κλίµατος για την 
επιχειρηµατική δραστηριότητα. Εξάλλου, στις 23 Απριλίου τ.ε, στο πλαίσιο της 
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Αλβανίας, που προκύπτουν από την υπογραφή της 
«Συµφωνίας Σύνδεσης και Σταθεροποίησης Ε.Ε. – Αλβανίας», η Γενική Εισαγγελέας κα 
Ίνα Ράµα και ο αντιπρόεδρο του Ανωτάτου Συµβουλίου ∆ικαιοσύνης κ. Κρεσνίκ 
Σπαχίου, ενηµέρωσαν τους εκπροσώπους των 27 χωρών µελών της Ε.Ε. µε επικεφαλής 
την πρέσβειρα της Τσεχίας στα Τίρανα, σχετικά µε την πρόοδο των µεταρρυθµίσεων και 
το σεβασµό της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Στη συνάντηση µετείχε και ο 



Υφυπουργός ∆ικαιοσύνης. Η Γενική Εισαγγελέας κα Ίνα Ράµα, ανέφερε ότι η Υπηρεσία 
της το τελευταίο διάστηµα υφίστατο τις πιέσεις της κυβέρνησης και της πολιτικής 
ηφεσίας, για ορισµένες υποθέσεις, µεταξύ των οποίων η τραγωδία του Γκερντέτς και η 
υπόθεση των καταχρήσεων στον Οδικό Άξονα ∆υρράχιο-Κούκες.  
 
Αίτηση της Αλβανίας ως υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην Ε.Ε  
Στις 28 Απριλίου τ.ε, ο Πρωθυπουργός κ. Σαλί Μπερίσα, συνοδευόµενος από τον ΥΠΕΞ 
κ. Λουλζίµ Μπάσα και την Υπουργό «Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και Ενσωµάτωσης» κα 
Μαϊλίντα Μπρέγκου,  κατέθεσε στην Πράγα, την επίσηµη αίτηση για να αποκτήσει η 
Αλβανία το καθεστώς της υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην Ε.Ε. Παρά τον 
σκεπτικισµό ορισµένων παραγόντων της Ε.Ε. σχετικά µε την σκοπιµότητα υποβολής της 
αίτησης, µέχρι τώρα η αλβανική κυβέρνηση κατάφερε να εξασφαλίσει την υποστήριξη 
ορισµένων κρατών -µελών, ωστόσο υπάρχουν και χώρες-µέλη που εκφράζουν 
επιφυλάξεις για τη διεύρυνση. Υπενθυµίζεται, ότι ο επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της 
Ε.Ε. στα Τίρανα, κ. Χέλµουτ Λόχαν, στις 8 Απριλίου τ.ε. σε τηλεοπτική εκποµπή, 
ανέφερε ότι η αλβανική κυβέρνηση θα πρέπει να περιµένει µετά τις εκλογές προκειµένου 
να καταθέσει αίτηση για να αποκτήσει η Αλβανία το καθεστώς της υποψήφιας προς 
ένταξη χώρας στην Ε.Ε. Οι εκλογές, σύµφωνα µε τον κ. Λόχαν, θα είναι ένα σηµαντικό 
τεστ για την ωριµότητα της δηµοκρατίας στην Αλβανία.  Το Σοσιαλιστικό Κόµµα µε 
δηλώσεις της αρχηγού της κοινοβουλευτικής του οµάδας κας Βαλεντίνα Λέσκαϊ, 
χαρακτήρισε καθυστερηµένη και συνδεόµενη µε εκλογικές σκοπιµότητες την υποβολή 
της αίτησης για ένταξη στην Ε.Ε. «Επιτέλους ο Μπερίσα έκανε εκείνο που εµείς του 
προτείναµε και του ζητήσαµε να κάνει από το Σεπτέµβριο»- δήλωσε η κα Λέσκαϊ, 
προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση δε θα πρέπει να χρησιµοποιήσει την αίτηση για 
εκλογικούς σκοπούς και ότι θα πρέπει να διεξάγει ελεύθερες εκλογές.  
 
Πανηγυρική η ένταξη της Αλβανίας στο ΝΑΤΟ 
Στις 7 Απριλίου στις Βρυξέλλες  διοργανώθηκε η τελετή ύψωσης της σηµαίας των δύο 
νέων µελών του ΝΑΤΟ, Κροατίας και Αλβανίας. Η Αλβανία εκπροσωπήθηκε από τον 
Πρωθυπουργό κ. Σαλί Μπερίσα,  ενώ ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας Μπαµίρ Τόπι, 
έστειλε στις 6 Απριλίου τ.ε.   ευχαριστήριο µήνυµα στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Μπαράκ 
Οµπάµα για την υποστήριξη που οι ΗΠΑ παρείχαν στην Αλβανία για την ένταξή της στο 
ΝΑΤΟ. Ο Πρόεδρος  Τόπι κάλεσε τον Πρόεδρο Οµπάµα να επισκεφθεί επίσηµα την 
Αλβανία. Προηγουµένως, στις 4 Απριλίου, παρευρέθησαν στην Σύνοδο Κορυφής του 
ΝΑΤΟ όπου τέθηκε και τυπικά η σφραγίδα προσχώρησης της Αλβανίας στην Συµµαχία, 
ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας κ. Μπαµίρ Τόπι, ο Πρωθυπουργός κ. Σαλί Μπερίσα και η 
πρόεδρος της Βουλής  κα Τζοζεφίνα Τοπάλλι. Η κυβέρνηση και ο δήµος Τιράνων 
εόρτασαν την ένταξη της Αλβανίας στο ΝΑΤΟ, µε δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις. Ο δήµος 
κάλεσε τους πολίτες να συµµετάσχουν σε εορταστική εκδήλωση το Σάββατο 4 Απριλίου, 
ενώ την εποµένη ηµέρα, 5 Απριλίου, διοργανώθηκε δεύτερη εορταστική εκδήλωση, από 
το Υπουργείο Πολιτισµού.  
 
Συνέδριο χωρών-∆ωρητών της ∆υτ. Βαλκανικής και της Τουρκίας, στα Τίρανα 
Η επαναεπιβεβαίωση των κοινών στρατηγικών στόχων για την βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητας στην παροχή αναπτυξιακής βοήθειας στα ∆υτικά Βαλκάνια και 
την Τουρκία, η συµφωνία ως προς την πορεία επίτευξης των κοινών στόχων των χωρών-



∆ωρητών και ο συµπληρωµατικός χαρακτήρας της παρεχόµενης βοήθειας σε σχέση µε 
την πορεία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης των χωρών της περιοχής, αποτέλεσαν τα 
κύρια συµπεράσµατα του Συνεδρίου ∆ωρητών, το οποίο πραγµατοποιήθηκε από 2 έως 
και 3 Απριλίου τ.ε. στα Τίρανα, σε συνέχεια του αντίστοιχου Συνεδρίου στις Βρυξέλλες 
το οποίο διοργανώθηκε από την Επιτροπή, τον Οκτώβριο του 2008. ∆ιοργανωτές του 
Συνεδρίου ήταν η Γενική ∆ιεύθυνση της Επιτροπής για θέµατα ∆ιεύρυνσης (DG 
ENLARGEMENT) και το Υπουργικό Συµβούλιο της Αλβανίας (Council of Ministers), 
ενώ συµµετείχαν εκπρόσωποι των κ-µ της ΕΕ, εκπρόσωποι των χωρών της περιοχής των 
∆υτικών Βαλκανίων και της Τουρκίας, συµπεριλαµβανοµένου του Κοσόβου, 
εκπρόσωποι χωρών-∆ωρητών όπως η Νορβηγία, καθώς και εκπρόσωποι των ∆ιεθνών 
Οργανισµών αλλά και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, που  εµπλέκονται σε θέµατα 
αναπτυξιακής βοήθειας στις χώρες της περιοχής. Τις εργασίες του συνεδρίου προλόγισε 
ο Αντιπρόεδρος της αλβανικής κυβερνήσεως κ. Τζενκ Πόλλο και ο επικεφαλής της 
αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Αλβανία, κ. Χέλµουτ Λόχαν,  ενώ χαιρετισµό απηύθυνε ο 
Πρωθυπουργός  της Αλβανίας κ. Σαλί Μπερίσα, η Πρέσβης της ∆ηµοκρατίας της 
Τσεχίας στην Αλβανία, κα Mαρκέτα Φιάλκοβα, ως εκπρόσωπος της Προεδρίας του 
Συµβουλίου της ΕΕ, καθώς και  ο κ. Μάικλ Λέιγχ, Γενικός ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης 
για την ∆ιεύρυνση(DG ENLAR) της Επιτροπής.  
 
Μιά ακόµη καταδίκη της Αλβανίας από το ∆ικαστήριο του Στρατσβούργου 
Το ∆ικαστήριο του Στρασβούργου µε απόφασή του στις αρχές Απριλίου τ..ε για την 
υπόθεση ΄΄Βρυώνη και άλλων εναντίον αλβανικού δηµοσίου΄΄, επιδίκασε ποσό 450 χιλ. 
ευρώ το οποίο θα πρέπει να καταβάλει, εντός τριών µηνών, το αλβανικό δηµόσιο στους 
κληρονόµους της οικογένειας Βρυώνη και Μπενούσι για σπίτι και οικόπεδο που είχαν 
στα Τίρανα και το κράτος µετά το 1945 το µεταβίβασε σε άλλους. Σηµειώνεται ότι πριν 
µερικούς µήνες το ίδιο ∆ικαστήριο εξέδωσε άλλη µια απόφαση σε βάρος του αλβανικού 
δηµοσίου για αποζηµίωση στην υπόθεση ΄΄Ντρίζα εναντίον αλβανικού δηµοσίου ΄΄.  
 
Επίσκεψη στην Κίνα, Πρωθυπουργού κ. Σαλί Μπερίσα 
Την Κίνα επισκέφθηκε  στις 17 Απριλίου τ.ε., ο Πρωθυπουργός κ. Σαλί Μπερίσα, µετά 
από πρόσκληση του κινέζου οµολόγου του, όπου µεταξύ άλλων, έλαβε µέρος, στην 
σύνοδο του Φόρουµ του ΒΟΑΟ για την Ασία.  
 
Νέα αλβανικά προξενεία στο εξωτερικό 

Νέα προξενεία σε Κρήτη, Τορόντο και Λος Άντζελες» προβλέπονται «στο σχέδιο του 
αλβανικού ΥΠΕΞ για την ενίσχυση κατά 15-20% της προξενικής υπηρεσίας στο 
εξωτερικό µέχρι το 2010». 
 

Αλβανικές εκλογές στις 28 Ιουνίου τ.ε. 
• Τριάντα (30) αλβανικά κόµµατα πρόκειται να συµµετάσχουν στις εκλογές της 

28ης Ιουνίου. Για πρώτη φορά φέτος, στις εκλογές θα συµµετάσχει και το 
΄΄∆ηµοκρατικό Κόµµα Ένωσης Μουσουλµάνων Αλβανίας΄΄, µε Πρόεδρο τον κ. 
Οσµάν Μέµα.   

• Ο Σύλλογος των πρώην Ιδιοκτητών Αλβανίας, υπέγραψε συµφωνία για εκλογική 
συνεργασία µε τον ΄΄Πόλο της Ελευθερίας΄΄ - συνασπισµός που ενώνει το Κίνηµα 
Εθνικής Ανάπτυξης και τους χριστιανοδηµοκράτες του κ. Ναρντ Ντόκα. Οι 
εκπρόσωποι του Συλλόγου δήλωσαν ότι αποχωρούν από τη συµµαχία µε το 



Ρεπουµπλικανικό Κόµµα, διότι το κόµµα αυτό πρόδωσε τα συµφέροντα των 
ιδιοκτητών. 

• Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρόεδρος του Νέου ∆ηµοκρατικού 
Κόµµατος κ. Γκεντς Πόλλο, έθεσε ως όρο για τη συγχώνευση του κόµµατός του 
µε το ∆ηµοκρατικό Κόµµα, να είναι αντιπρόεδρος. 

• Σε συνέντευξη του στις 10 Απριλίου, ο γερµανός πρέσβης στα Τίρανα κ. Μπερντ 
Μπόρχαρντ,  εξέφρασε την ανησυχία της διεθνούς κοινότητας για τις 
προετοιµασία των εκλογών, αφού όπως δήλωσε, «πολλοί πολίτες κινδυνεύουν να 
εξαιρεθούν από τα εκλογικά τους δικαιώµατα». 

• Ο ΄΄Πόλος της Ελευθερίας΄΄ - εκλογικός συνασπισµός στον οποίο µετέχουν οι 
Χριστιανοδηµοκράτες και το Κίνηµα Εθνικής Ανάπτυξης, υπέγραψε συµφωνία 
για προεκλογική συνεργασία µε το κόµµα ΄΄∆ρόµος της Ελευθερίας΄΄ - κόµµα το 
οποίο συγκεντρώνει στους κόλπους του συλλόγους των πρώην πολιτικών 
κρατουµένων, εξόριστων και διωχθέντων του πρώην κοµµουνιστικού 
καθεστώτος.  

• Ο Πρωθυπουργός κ.Σαλί Μπερίσα µε την ιδιότητα του Προέδρου του 
∆ηµοκρατικού Κόµµατος, υπέγραψε συµφωνίες εκλογικής συνεργασίας µε τους 
προέδρους της ∆ηµοκρατικής Συµµαχίας και του κόµµατος των Φιλελευθέρων, 
κκ Νεριτάν Τσέκα και Αριάν Σταρόβα αντίστοιχα. Προηγουµένως ο Μπερίσα 
είχε υπογράψει συµφωνίες για εκλογική συνεργασία µε το Ρεπουµπλικανικό και 
το Αγροτικό κόµµα. 

• Τα αποτελέσµατα τηλεφωνικής δηµοσκόπησης σχετικά µε τις εκλογές της 28ης 
Ιουνίου τ.ε., έχουν ως εξής: «Σοσιαλιστικό Κόµµα», 41,5 - 45%, συνασπισµός 
του Σοσιαλιστικού Κόµµατος (όπου η έρευνα συµπεριλαµβάνει και το ΚΕΑ∆, 
στο οποίο δίνει 0 % - 2%) 45% - 49%. «∆ηµοκρατικό Κόµµα», 37% - 41%, 
συνασπισµός του ∆ηµοκρατικού Κόµµατος,  39,5% - 43,5%. «Σοσιαλιστική 
Κίνηση για Ενσωµάτωση», ( κ. Ιλίρ Μέτα) 6% - 10%, συνασπισµός 
Σοσιαλιστικής Κίνησης για Ενσωµάτωση, 6% - 10%. «Πόλος της Ελευθερίας» 
0% - 2%. Αναποφάσιστοι 13%. Σύµφωνα µε την έρευνα, ο Πρόεδρος του 
Σοσιαλιστικού Κόµµατος κ. Ράµα χαίρει της εµπιστοσύνης του 52% των 
ερωτηθέντων ενώ ο Πρωθυπουργός κ. Σαλί Μπερίσα µόνο του 39% εξ αυτών.  

• Νέο κόµµα τρεις µήνες πριν από τις εκλογές. Στο καταστατικό του κόµµατος 
αυτού που ονοµάζεται ΄΄Κόµµα Νέας Ανοχής Αλβανίας΄΄, επισηµαίνεται ότι 
στόχος του κόµµατος είναι η εκπροσώπηση και των ΄΄εγχρώµων΄΄ της χώρας σε 
όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης.  

 
 


