
 
 
1. Ελληνο-γερµανική συνεργασία για θερµοηλεκτρικό σταθµό στην Αλβανία 

Η ελληνική ∆ΕΗ σε συνεργασία µε τη γερµανική RWE (δεύτερη µεγαλύτερη εταιρεία 
παραγωγής ενέργειας στη Γερµανία), θα κατασκευάσουν Θ/Η σταθµό µε λιγνίτη ισχύος 
500 – 800 ΜW στην Αλβανία. Ο σταθµός, θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια την οποία θα 
εισάγει κυρίως η Ελλάδα. Το 51% των µετοχών του έργου, θα έχουν οι γερµανοί, το 39% 
οι έλληνες και το υπόλοιπο 10% η επίσης ελληνική ΤΙΤΑΝ που κατασκευάζει 
τσιµεντοβιοµηχανία στην Αλβανία. Το έργο θα παραχωρηθεί µε το καθεστώς εκχώρησης 
δικαιωµάτων για 30ετή περίοδο µε δικαίωµα ανανέωσης. ∆εν αναφέρεται ακόµα κανένα 
στοιχείο για την τοποθεσία ανέγερσης του Θ/Η σταθµού.  
 
2. Πυρηνικό εργοστάσιο στην Αλβανία 

Η γειτονική Ιταλία, εξετάζει σοβαρά τις δυνατότητες κατασκευής πυρηνικού 
εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Αλβανία. Σύµφωνα µε το αλβανικό 
και ξένο τύπο ο ιταλός Π/Θ Μπερλουσκόνι έχει θέσει ως στόχο την επίλυση του 
ενεργειακού προβλήµατος στην Ιταλία µε την κατασκευή πυρηνικού σταθµού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Αλβανία. Ο αλβανός Π/Θ Μπερίσα εξέφρασε από 
καιρό και ανοικτά τις προθέσεις του να δεχθεί πυρηνικό σταθµό στην Αλβανία. 
 
Σχετικές δηλώσεις, έκανε ο υποψήφιος Υπουργός Οικονοµικών σε µελλοντική 
κυβέρνηση Μπερλουσκόνι Τζούλιο Τρεµόντι, ο οποίος υπογράµµισε: «Η Ιταλία 
πληρώνει ένα βαρύ τίµηµα, περίπου 30 δισεκ. ευρώ ετησίως για ρεύµα, λόγω της 
έλλειψης εναλλακτικών πόρων παραγωγής ενέργειας και εξασφάλισής της από τις 
εισαγωγές» Ως εναλλακτική λύση οι ιταλοί βλέπουν την κατασκευή πυρηνικού σταθµού 
σε χώρα πέραν της Αδριατικής, στην Αλβανία ή το Μαυροβούνιο, απ΄ όπου θα εισάγουν 
ενέργεια. Η Ιταλία, σύµφωνα µε τον Τρεµόντι, διαθέτει τόσο την απαιτούµενη 
τεχνολογία καθώς και τα κονδύλια για την ανέγερση του σταθµού. Η Ιταλία βάσει νόµου 
δεν µπορεί να φτιάξει πυρηνικό σταθµό στη χώρα της, εάν προηγουµένως δεν άρει το 
νόµο αυτό µε δηµοψήφισµα, ενώ ο αλβανός Π/Θ Μπερίσα εξέφρασε πριν από µήνες την 
υποστήριξή του για την ανέγερση πυρηνικού σταθµού στην Αλβανία.  
 
3. Εκτίναξη του πληθωρισµού το Μάρτιο στο 4,6% 

Σύµφωνα µε στοιχεία της αλβανικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο πληθωρισµός το Μάρτιο 
εκτινάχτηκε στο 4,6%, δηλαδή πολύ υψηλότερα από το στόχο της Τράπεζας Αλβανίας 
που είναι 3% και από το όριο του 4% που είχαν θέσει για το 2008 κυβέρνηση και ∆ΝΤ. 
Αντέδρασαν εµπειρογνώµονες του ∆ΝΤ οι οποίοι κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι δεν 
τηρεί τα µεταξύ τους συµφωνηθέντα. Το ∆ΝΤ στις νέες συνθήκες, προβλέπει ότι ο 
πληθωρισµός στην Αλβανία το 2008 θα κυµανθεί στο 4,2% και αρχίζει να απαισιοδοξεί 
για τους µακροπρόθεσµους ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης της Αλβανίας. Τέτοιους 
δείκτες πληθωρισµού είχε να δει η Αλβανία από το 1999, όταν η χώρα έφερε τα σηµάδια 
των ταραχών του 1997. Ο άνοδος του πληθωρισµού οφείλεται κυρίως στην αύξηση των 
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βασικών ειδών διατροφής (ψωµί, γαλακτοκοµικά, λάδι, αυγά κ.α.) κατά 7,7%, του 
ηλεκτρικού ρεύµατος κατά 23%, των καυσίµων και άλλων υπηρεσιών. Ωστόσο, 
αναµένεται παρέµβαση τόσο της Τράπεζας Αλβανίας όσο και του Υπουργείου 
Οικονοµικών για τη συγκράτηση του πληθωρισµού.  
 
Ξεκινώντας από τα στοιχεία αυτά ασκείται κριτική στην αλβανική Κυβέρνηση µε την 
αιτιολογία ότι η αύξηση των µισθών και των συντάξεων κατά 5% είναι ανεπαρκής τη 
στιγµή που ο πληθωρισµός τρέχει µε ποσοστό 4,6%. Σύµφωνα µε την στατιστική 
υπηρεσία της Αλβανίας, περίπου 37 χιλ. συνταξιούχοι στην Αλβανία έχουν αποδοχές 
κάτω του ορίου φτώχειας. Η υπηρεσία υπολογίζει ότι ο αριθµός αυτός το 2010 θα 
αποτελέσει το 12,2% των συνταξιούχων, από 10,4% που ήταν το 2000.  

Το ΣΚ έδωσε στη δηµοσιότητα την 5η εγκύκλιό του ‘∆ιάλογος µε το κοινό’, η οποία 
αναφέρεται αποκλειστικά στο βιοτικό επίπεδο του λαού. Το ΣΚ θέτει ως ένα από τους 
βασικούς του στόχους, τον προσδιορισµό του κατωτάτου ορίου αποδοχών που θα 
διασφάλιζε στους πολίτες τη βασική διατροφή και υπηρεσίες. Ο υπολογισµός του ορίου 
αυτού δεν έγινε ποτέ στην Αλβανία τα 17 τελευταία χρόνια. Στην εγκύκλιο δίδεται 
έµφαση και στον πληθυσµό της υπαίθρου όπου τονίζεται ότι οι κάτοικοι στην ύπαιθρο 
είναι 50% πιο φτωχοί από τους κατοίκους των πόλεων, ενώ οι συντάξεις στο χωριό είναι 
όσο το 52% των συντάξεων στις πόλεις. Το ΣΚ υπόσχεται στην εγκύκλιό του ότι θα 
αναθεωρήσει το σχήµα παροχής οικονοµικής βοήθειας στα φτωχά στρώµατα της 
κοινωνίας, όταν αυτό γίνει κυβέρνηση. 
 
4. Απόπειρα για µονοπώληση της αγοράς σταθερής τηλεφωνίας 

H τουρκική εταιρεία Calik Energji, αγόρασε τον περασµένο Ιούλιο έναντι 120 
εκατοµµυρίων ευρώ, την µοναδική αλβανική κρατική εταιρεία σταθερής τηλεφωνίας 
Albtelecom και πήρε τον έλεγχο της εταιρείας τον Οκτώβριο. Ένα µόνο µήνα αργότερα, 
το Νοέµβριο, οι τούρκοι µε έγγραφό τους προς άλλες µικρές εταιρείες σταθερής 
τηλεφωνίας που λειτουργούν κυρίως στην ύπαιθρο, προσπάθησαν στην ουσία να 
µονοπωλήσουν την αγορά σταθερής τηλεφωνίας στην Αλβανία. Η Albtelecom είχε χάσει 
το νοµικό µονοπώλιο της αγοράς µε ρυθµίσεις που είχαν γίνει το 2001 και το 2004. Η 
άµεση παρέµβαση του Ρυθµιστικού Φορέα Τηλεπικοινωνιών, εµπόδισε τους τούρκους να 
πετύχουν το στόχο τους στην αλβανική αγορά.  

 
Η εταιρεία σταθερής τηλεφωνίας στην Αλβανία Albtelecom, η οποία αγοράστηκε πέρυσι 
από την τουρκική Calik Energji θα πάρει δάνειο 100 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Ανοικοδόµησης και Ανάπτυξης και από την Τράπεζα Εµπορίου και Ανάπτυξης 
του Εύξεινου Πόντου. Το ποσό αυτό θα διατεθεί για τον εκσυγχρονισµό της Albtelecom.  
 
5. Μείωση των εισαγωγών από Ιταλία και Ελλάδα 

Η µείωση των φορολογικών δασµών, στην οποία προχώρησε η κυβέρνηση στις αρχές 
του 2007, λόγω της Συµφωνίας Ελεύθερου Εµπορίου µε την Ε.Ε., σύµφωνα µε στοιχεία 
της Τράπεζας Αλβανίας, έφερε και την πτώση των εισαγωγών της Αλβανίας από τους 
δύο βασικούς εµπορικούς της εταίρους, την Ιταλία και την Ελλάδα. Οι εισαγωγές από 
την Ελλάδα για το 2007, µειώθηκαν στο 14,6%, σε σύγκριση µε το 15,8% που ήταν το 



2006 και 16,6% το 2005. Ενώ µε την Ιταλία, οι εισαγωγές µειώθηκαν από 29,3% το 
2005, σε 27,2% το 2007. Με την Τουρκία οι εισαγωγές διατήρησαν τον ίδιο σχεδόν 
ρυθµό (από 7,5% έπεσαν σε 7,3% το 2007), ενώ παράλληλα αυτή την περίοδο 
αυξήθηκαν οι εισαγωγές από τη Σερβία, από 0,6% το 2005 σε 2,2 % το 2007.  
 
6. Επανέρχεται το σενάριο για αγωγό αερίου µέσω Αλβανίας  

Η κυβέρνηση της Ελβετίας αναθέτοντας στον Πρόεδρο της Συνοµοσπονδίας Pascal 
Kushpen να ενδιαφερθεί για εξεύρεση προµηθευτών φυσικού αερίου στο Αζερµπαϊτζάν, 
αποδεικνύει ότι έχει άµεσο ενδιαφέρον για την κατασκευή του ∆ια-Αδριατικού αγωγού 
αερίου (Trans-Adriatica - TAP), ο οποίος προβλέπεται να διασχίσει την Ελλάδα, την 
Τουρκία και την Αλβανία (τερµατικός σταθµός στην Αλβανία σε σηµείο κοντά στις 
εκβολές του ποταµού Σέµαν στην Αδριατική), µε προορισµό τη ∆υτική Ευρώπη µέσω 
Ιταλίας. Η ελβετική εταιρεία EGL σχεδιάζει να κατασκευάσει περίπου 520 χλµ. αγωγού 
και να τον συνδέσει µε τον υπάρχοντα αγωγό Τουρκίας – Ελλάδας, µέχρι την Απουλία 
της Ιταλίας. Το έργο θα κοστίσει 1,5 δις ευρώ και θα µεταφέρει 10 δις κυβικά µέτρα το 
χρόνο. Ο πρόεδρος της Ελβετίας θα επισκεφθεί το Αζερµπαϊτζάν στις 10 Μαΐου 
προκειµένου να συζητήσει σχετικά µε τον εφοδιασµό του αγωγού µε αέριο. Η ελβετική 
EGL υπέγραψε στις 17 Μαρτίου συµφωνία µε το Ιράν για την αγορά 5,5 δις κυβικών 
µέτρων αερίου το χρόνο για τον αγωγό. H συµφωνία αυτή έγινε αντικείµενο σκληρής 
κριτικής από τους αµερικανούς, οι οποίοι δε συνεργάζονται µε καµία ευρωπαϊκή εταιρεία 
που συνεργάζεται µε το Ιράν. Πριν δύο εβδοµάδες, η ελβετική EGL υπέγραψε συµφωνία 
για συγχρηµατοδότηση µε τη νορβηγική Statoil Hydro. Η οριστική απόφαση για τον 
αγωγό θα ληφθεί περί τα µέσα του 2009 και, εάν αποφασιστεί η κατασκευή του, το έργο 
θα ολοκληρωθεί το 2012.  
 
7. Άδεια δόµησης για εργοστάσιο τσιµέντου της εταιρείας ANTEA Cement 

H Eπιτροπή Χωροταξίας του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υρραχίου, σύµφωνα µε 
δηµοσιεύσεις του τύπου, αφού εξέτασε το σχετικό αίτηµα αποφάσισε να εγκρίνει άδεια 
δόµησης εργοστασίου παραγωγής τσιµέντου της ελληνικής εταιρείας ANTEA Cement. 
Το εργοστάσιο θα ανεγερθεί σε σηµείο κοντά στην πόλη Κρούγια (υπάγεται διοικητικά 
στο ∆υρράχιο), θα είναι συνολικής δαπάνης 250 εκατ. ευρώ, θα εκτείνεται σε 660 
στρέµµατα και θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2010 απασχολώντας 300 εργάτες. 
Προηγουµένως η ελληνική εταιρεία έλαβε και την έγκριση της κυβέρνησης για το 
εργοστάσιο.  
 
8. Το εµπορικό έλλειµµα του 2007 – 2,3 δισεκ. ευρώ 

Σύµφωνα µε στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας, το εµπορικό έλλειµµα της χώρας για 
το 2007 έφθασε τα 2,3 δις ευρώ, παρουσιάζεται δηλαδή αυξηµένο κατά 27% σε 
σύγκριση µε το 2006. Βασικό ρόλο στην αύξηση αυτή, σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, 
έπαιξε η ενεργειακή κρίση και η εισαγωγή τεράστιων επιπρόσθετων ποσοτήτων 
ρεύµατος. Ωστόσο, σύµφωνα πάντα µε την Τράπεζα, τα έσοδα της χώρας από τον 
τουρισµό το 2007 ήταν ένα δις ευρώ και την ίδια περίοδο, οι αλβανοί κατανάλωσαν για 
τουρισµό στο εξωτερικό 930 εκατ. ευρώ. Το 2007 οι αλβανοί µετανάστες ανά τον κόσµο 
έστειλαν πίσω στους συγγενείς τους στην Αλβανία το καθαρό ποσό του ενός δις ευρώ (το 



ποσό αυτό ασφαλώς είναι µεγαλύτερο, διότι πολλά χρήµατα έρχονται στην Αλβανία σε 
µορφή µετρητών). Τέλος, οι ξένες επενδύσεις στη χώρα το 2007 ήταν 463 εκατ. ευρώ.  
Από στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, προκύπτει ότι η Ελλάδα είναι ο δεύτερος 
εµπορικός εταίρος της Αλβανίας, µετά την Ιταλία. Σύµφωνα µε τα ίδια στοιχεία, το 
Φεβρουάριο οι εµπορικές ανταλλαγές µε την Ελλάδα ανήλθαν στα 5,2 δις λεκ, από τα 
οποία, τα 4,4 δις ήταν εισαγωγές και τα 720 εκατ. ήταν εξαγωγές προς Ελλάδα. Οι 
αλβανικές εξαγωγές προς την Ελλάδα, σηµειώνει η ε/φ, αποτελούν το 10% του συνόλου 
των αλβανικών εξαγωγών και οι αλβανικές εισαγωγές από Ελλάδα αποτελούν το 22,4% 
του συνόλου των αλβανικών εισαγωγών.  
 
9. Η εισαγγελία ∆υρραχίου αρχίζει ανακρίσεις για τις δεξαµενές πετρελαίου 

Η εισαγγελία ∆υρραχίου ξεκίνησε ανακρίσεις για τις δεξαµενές καυσίµων των ξένων 
(ελληνικών) και αλβανικών εταιρειών που είναι εγκατεστηµένες στην είσοδο της πόλης 
του ∆υρραχίου, στην τοποθεσία Ούρα ε Νταϊλάνιτ (Ura e Dajlanit). Οι δεξαµενές 
τοποθετήθηκαν το 1998 και από τότε, σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, υπήρξαν αντιδράσεις 
από τους οικολόγους και από την κοινή γνώµη. Η εισαγγελία µε επιστολή της προς την 
Επιτροπή Χωροταξίας Περιφέρειας ∆υρραχίου, ζητά εγγράφως απάντηση εάν οι 
εταιρείες αυτές, ελληνικές και αλβανικές, διαθέτουν άδεια δόµησης και άδεια κατοχής 
οικοπέδου για τις δεξαµενές. Η εισαγγελία, ερευνά εάν οι εταιρείες έχουν παραβεί το 
νόµο «Περί εισαγωγής, εξαγωγής, µεταφοράς και εµπορίας καυσίµων, εκρηκτικών, 
δηλητηριωδών και ραδιενεργών ουσιών». Η παράβαση του νόµου αυτού, προβλέπει 
φυλάκιση από 7 µέχρι 15 χρόνια. Επίσηµες πηγές αναφέρουν, σύµφωνα µε τον αλβανικό 
τύπο, ότι η Επιτροπή Χωροταξίας Περιφέρειας ∆υρραχίου έχει χορηγήσει στις εταιρείες 
άδεια δόµησης και άδεια κατοχής οικοπέδου για τις δεξαµενές των ελληνικών και 
αλβανικών εταιρειών, η εγκατάσταση των οποίων έγινε επί πρωθυπουργίας Νάνο. Στο 
∆υρράχιο, υπάρχουν 20 µεγάλες δεξαµενές χωρητικότητας 50 χιλ. κυβικών µέτρων 
καυσίµων. 
 
10. Η Αλβανική Κυβέρνηση θα δανειστεί 230 εκατ. ευρώ από ελληνικές τράπεζες 

Η αρµόδια για οικονοµικά θέµατα επιτροπή της Βουλής ενέκρινε το εµπορικό δάνειο 
µεταξύ Αλβανίας και δύο ελληνικών τραπεζών, Alpha Bank και Εθνικής Τράπεζας της 
Ελλάδος. Σύµφωνα µε τον Τύπο, πρόκειται για ένα δάνειο συνολικής αξίας 230 εκατ. 
Ευρώ, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για τη χρηµατοδότηση του τµήµατος Rreshen–
Kalimash του οδικού άξονα ∆υρράχιο – Κούκες – Κόσοβο. Οι δύο ελληνικές τράπεζες 
έκαναν τις καλύτερες προσφορές σε διαγωνισµό που έγινε τον Απρίλιο 2007, όπου 
συµµετείχαν αρκετές τράπεζες διεθνούς κύρους.  
Στις δηµοσιεύσεις του τύπου δίνεται έµφαση στο γεγονός ότι στην εν λόγω επιτροπή 
ψήφισαν υπέρ µόνο οι εκπρόσωποι της κυβερνητικής πλειοψηφίας, ενώ οι εκπρόσωποι 
της αντιπολίτευσης εξέφρασαν την αντίρρησή τους, µε το επιχείρηµα ότι δεν είναι 
αναγκαίο ένα νέο δάνειο τη στιγµή που στους τρεις πρώτους µήνες οι δηµόσιες 
επενδύσεις πραγµατοποιήθηκαν σε σύνολο µόνο 47%. 
 
 
 
 



11. ∆ΝΤ: Το καλοκαίρι αναµένεται και νέα αύξηση της τιµής του ρεύµατος 

Σε έκθεση εµπειρογνωµόνων του ∆ΝΤ για το 3ετές πρόγραµµα καταπολέµησης της 
φτώχειας στην Αλβανία, τονίζεται εκτός των άλλων ότι η σταθερότητα οικονοµικής 
ανάπτυξης της χώρας απειλείται από την βαθιά ενεργειακή κρίση και από τον γοργό 
ρυθµό αύξησης της δανειοδότησης από πλευράς των τραπεζών. Σύµφωνα µε την έκθεση 
το φορολογικό έλλειµµα στο µέλλον αναµένεται να αυξηθεί, κυρίως λόγω των δαπανών 
που κάνει η κυβέρνηση για τον οδικό άξονα ∆υρράχιο–Κούκεσι–Κόσοβο. Τέλος η 
έκθεση αναφέρει ότι το καλοκαίρι αναµένεται να γίνει στην Αλβανία και νέα αύξηση της 
τιµής του ρεύµατος. 
 
Σύµφωνα µε έκθεση της Παγκόσµιας Τράπεζας, η παγκόσµια αύξηση των τιµών των 
σιτηρών έχει έντονες αρνητικές επιπτώσεις για την Αλβανία, όπου ο αριθµός των 
κατοίκων που ζουν στα όρια της φτώχειας όλο και µεγαλώνει. Η Τράπεζα προειδοποιεί 
στην έκθεσή της ότι τέτοιες καταστάσεις φέρνουν κοινωνικές αναταραχές.  
 
Κυβέρνηση προς ∆ΝΤ: Το καλοκαίρι και άλλη αύξηση της τιµής του ρεύµατος 

Με επιστολή της προς το ∆ΝΤ η αλβανική κυβέρνηση υπόσχεται ότι το καλοκαίρι θα 
επιτρέψει και νέα αύξηση της τιµής του ρεύµατος, δεύτερη εντός έξι µηνών. 
Υπενθυµίζουµε ότι η τιµή του ρεύµατος αυξήθηκε κατά 18% την 1η Μαρτίου. Σύµφωνα 
µε δηµοσιεύµατα του τύπου, η κρατική επιχείρηση ηλεκτρισµού KESH πιέζει τον 
Ρυθµιστικό Φορέα Ενέργειας (ERE) να αποδεχθεί νέα αύξηση της τιµής του ηλεκτρικού.  
 
12. H EBRD γίνεται µέτοχος της αλβανικής τράπεζας Union Bank 

H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόµησης και Ανάπτυξης (EBRD) µετά από σχετική 
συµφωνία που υπέγραψε, γίνεται µέτοχος της αλβανικής τράπεζας Union Bank και θα 
κατέχει το 12,5% των µετοχών της. Η EBRD µελλοντικά, θα συµβάλει και στην αύξηση 
του κεφαλαίου της τράπεζας, καθώς και µε προγράµµατα τεχνογνωσίας. Η Union Bank 
ιδρύθηκε στις αρχές του 2006 µε εξ ολοκλήρου αλβανικό κεφάλαιο, έχει σήµερα 25 
υποκαταστήµατα και εντός της χρονιάς προβλέπει να ανοίξει άλλα 40 υποκαταστήµατα 
σε όλη τη χώρα.  
 
13. Παρατηρήσεις επιχειρηµατιών για το νοµοσχέδιο «Περί φορολογικών 

διαδικασιών» 

Η οικονοµική επιτροπή της Βουλής παρέλαβε τις παρατηρήσεις των επιχειρηµατιών για 
το νοµοσχέδιο «Περί φορολογικών διαδικασιών», πριν το καταθέσει για ψήφιση στη 
Βουλή. Οι επιχειρηµατίες παρουσίασαν συνολικά 70 παρατηρήσεις, οι περισσότερες από 
τις οποίες αφορούν τα άρθρα 66, 71 και 107 που αναφέρονται στον προσδιορισµό του 
φόρου, στη µέθοδο προσδιορισµού καθώς και στο ποσοστό προπληρωµής των 
χρηµατικών ποινών. Οι επιχειρηµατίες, αντιτίθενται επίσης στην κατάργηση του 
Υπουργείου Οικονοµικών ως φορέα που θα µπορούσαν να ασκήσουν έφεση για τις 
χρηµατικές ποινές, συγκεντρώνοντας το σύστηµα της έφεσης µόνο στην Εφορία. Στη 
συνεδρίαση της επιτροπής παραβρέθηκαν εκπρόσωποι από το αµερικάνικο επιµελητήριο, 
από το σύλλογο οικοδόµων και την Confindustria, ενώ το Εµπορικό Επιµελητήριο 
Τιράνων είχε παρουσιάσει τις παρατηρήσεις του εγγράφως.  


