
 
 
 
1. Ο τοµέας διανοµής της KESH θα πωληθεί µαζί µε τα χρέη του. 
 
Η νοµική επιτροπή της Βουλής ενέκρινε µε πλειοψηφία -η αντιπολίτευση το 
καταψήφισε- νοµοσχέδιο που κατάρτισε το υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας και 
Ενέργειας, το οποίο προβλέπει την πώληση του 51% έως και του 76% των µετοχών του 
Τοµέα ∆ιανοµής Ενέργειας της κρατικής επιχείρησης ηλεκτρισµού KESH σε ιδιωτική 
εταιρεία που να παρέχει τραπεζική εγγύηση περί δυνατότητας αγοράς καθώς και 
εµπειρία στον τοµέα διανοµής ενέργειας. Ο Τοµέας σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του 
τύπου θα πωληθεί µαζί µε τα χρέη που έχει η εταιρεία προς τους δωρητές. Ο Υπουργός 
Οικονοµίας Ρούλι που ήταν στην επιτροπή, δήλωσε ότι η πώληση δε θα επηρεάσει 
αρνητικά τις τιµές, διότι αυτές καθορίζονται από την κυβέρνηση για όσο διάστηµα η 
KESH δεν έχει πωληθεί στο σύνολό της. Παράλληλα διευκρίνισε ότι οι καταναλωτές 
χρωστούν στην KESH 370 εκατ. ευρώ, ενώ η KESH χρωστά στους δωρητές 240 εκατ. 
ευρώ.  
 
2. Περί µονοπωλίων στην αλβανική οικονοµία. 
 
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του τύπου, ο Φορέας Ανταγωνισµού Αλβανίας παραδέχθηκε 
δηµοσίως ότι στους σηµαντικότερους τοµείς της αλβανικής οικονοµίας παρατηρούνται 
παράνοµες πρακτικές, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση µε τους κανόνες του ελεύθερου 
ανταγωνισµού. Η επικεφαλής του Φορέα Λιντίτα Λιάτη, ενηµερώνοντας την οικονοµική 
επιτροπή της Βουλής, δήλωσε ότι σε αρκετές περιπτώσεις τη δηµιουργία µονοπωλίων 
βοήθησε το ίδιο το κράτος και προειδοποίησε την κυβέρνηση να είναι ιδιαίτερα 
προσεκτική µε τις ιδιωτικοποιήσεις τοµέων στρατηγικής σηµασίας της οικονοµίας, διότι 
υπάρχει κίνδυνος το µονοπώλιο να περάσει από τα χέρια του κράτους στα χέρια του 
ιδιώτη και οι ζηµιές για τους καταναλωτές στην περίπτωση αυτή θα είναι πολύ 
µεγαλύτερες. Ως παράδειγµα η Λιάτη ανέφερε την πώληση της εταιρείας σταθερής 
τηλεφωνίας Albtelecom στην τουρκική Calik Energji, όπου αµέσως µετά την πώληση 
στους νέους ιδιοκτήτες, όπως υποστήριξε η επικεφαλής του Φορέα, στην αγορά 
διαπιστώνει κανείς παρανοµίες.  
 
Προβληµατικός τοµέας, σύµφωνα µε τη Λιάτη, είναι και ο τοµέας ηλεκτρικής ενέργειας, 
όπου παρατηρούνται πρακτικές κατά του ελεύθερου ανταγωνισµού. Για πρώτη φορά, οι 
αρχές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και για την τραπεζική αγορά, όπου υπάρχουν 
υπόνοιες για παράνοµες πρακτικές, σε αντίθεση µε τους κανόνες του ελεύθερου 
ανταγωνισµού. Ο υπαρχηγός της οικονοµικής επιτροπής της Βουλής, βουλευτής του ΣΚ 
Αρµπέν Μάλαϊ (πρώην Υπουργός Οικονοµικών), χαρακτήρισε την κατάσταση στις 
τράπεζες ως ΄΄τροµακτική΄΄. ΄΄Εµείς΄΄, δήλωσε η επικεφαλής του Φορέα Ανταγωνισµού, 
Λιντίτα Λιάτη, ΄΄διαπιστώσαµε παραβίαση των νόµων του ανταγωνισµού στις τράπεζες, 
τις τηλεπικοινωνίες και τον ενεργειακό τοµέα και αποφασίσαµε να επιβάλουµε 
χρηµατικές ποινές σ΄ αυτές΄΄. Οι χρηµατικές ποινές που επιβάλλονται όµως, σύµφωνα µε 
τη Λιάτη, δεν εξοφλούνται, διότι οι επιχειρήσεις προσφεύγουν στα δικαστήρια και η 
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διαδικασία είναι χρονοβόρα, ενώ παράλληλα οι αρµόδιες κρατικές αρχές δεν 
ενδιαφέρονται για την εξόφληση αυτών των χρηµατικών ποινών. Η Λιάτη ζήτησε από 
την επιτροπή να τροποποιηθεί ο νόµος, ώστε οι ποινές να προπληρώνονται και µετά οι 
φορείς που κατηγορούνται για κατάχρηση να προσφεύγουν στα δικαστήρια.  
 
3. Ξεκίνησε η λειτουργία της τρίτης εταιρείας κινητής τηλεφωνίας. 
 
Ξεκίνησε στις 13 Μαρτίου τη λειτουργία της η τρίτη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στην 
Αλβανία, η Eagle Mobile, θυγατρική της αλβανικής κρατικής εταιρείας σταθερής 
τηλεφωνίας Albtelekom, η οποία εξαγοράσθηκε πέρυσι από την τουρκική εταιρεία Calik 
Energji. Αρχικά η εταιρεία θα καλύπτει µε σήµα τα Τίρανα, το ∆υρράχιο και το 
αεροδρόµιο των Τιράνων και θα έχει αριθµό κλήσης 067. Η εταιρεία, σύµφωνα µε 
µερίδα του τύπου, υπόσχεται να προσφέρει στους πελάτες χαµηλές τιµές και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες.  
 
4. Η Ένωση Βιοµηχάνων προειδοποιεί για τα επισφαλή δάνεια. 
 
Η Ένωση Βιοµηχάνων (Konfindustria) παρότρυνε την Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας 
να λάβει µέτρα για να περιορίσει τον ρυθµό αύξησης των επισφαλών δανείων. Σε 
ανακοίνωση τύπου που εξέδωσε η Konfidustria τονίζεται ότι τα επισφαλή δάνεια 
αυξήθηκαν κατά 30% σε σύγκριση µε τον Ιούνιο του 2007. Επεσήµανε επίσης, ότι 
κατέχει στοιχεία που δείχνουν ότι το πρόβληµα των επισφαλών δανείων στην αλβανική 
οικονοµία είναι στην πραγµατικότητα πολύ µεγαλύτερο. Η παρούσα κατάσταση µπορεί 
να προκαλέσει µία αλυσίδα χρεοκοπιών επιχειρήσεων, που οφείλουν σε άλλες 
επιχειρήσεις ή σε τράπεζες. Η Ένωση Βιοµηχάνων ζήτησε από την Τράπεζα της 
Αλβανίας να δηµοσιεύσει επίσηµα των αριθµών των επισφαλών δανείων από τις 
εµπορικές τράπεζες που δραστηριοποιούνται στη χώρα ώστε να προστατευτεί το κοινό, 
καθώς και να αυξηθεί ο έλεγχός της στις εµπορικές τράπεζες ώστε να αποµακρυνθεί ο 
κίνδυνος εµφάνισης φαινοµένων παρόµοιων µε αυτά που ταλανίζουν το τελευταίο 
διάστηµα το διεθνές τραπεζικό σύστηµα.  
 
5 Σχέδια αναδιαµόρφωσης του ασφαλιστικού συστήµατος. 
 
Σε ηµερίδα που πραγµατοποιήθηκε ο Υπουργός Οικονοµικών της αλβανικής 
Κυβέρνησης κ. Ridvan Bode παρουσίασε τα σχέδια για αναδιαµόρφωση του 
ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας. Σήµερα οι δικαιούχοι συντάξεων ανέρχονται στο 
17% του συνολικού πληθυσµού, ποσοστό που σύµφωνα µε τα στοιχεία παρουσιάζει 
έντονες αυξητικές τάσεις. Οι εργαζόµενοι που καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές 
ανέρχονται σε 669.000 ενώ οι συνταξιούχοι σε 540.000. Ο Υπουργός επεσήµανε ότι η 
αναλογία εργαζοµένων προς συνταξιούχους είναι χαµηλή ενώ και στο επίπεδο των 
συντάξεων που χορηγούνται παραµένει πολύ χαµηλό. Η ηλικία συνταξιοδότησης για 
τους άντρες ανέρχεται στα 65 έτη και για τις γυναίκες στα 60 έτη. Τα ελλείµµατα του 
ασφαλιστικού συστήµατος χρηµατοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισµό και η 
συνολική κρατική χρηµατοδότηση ανέρχεται σε ποσοστό 42%. Παρόλα τα υψηλά 
ελλείµµατα η Κυβέρνηση αποφάσισε ότι η κατώτατη σύνταξη στις αστικές περιοχές θα 



ανέρχεται σε 10.000 Λεκ ενώ στις αγροτικές περιοχές σε 5.000 Λεκ (σ.σ. ένα Ευρώ 
αντιστοιχεί σε 122 Λεκ περίπου).  
 
Ο Υπουργός Οικονοµικών επεσήµανε ότι η βιωσιµότητα του παρόντος συστήµατος είναι 
αβέβαιη στα επόµενα χρόνια και ότι είναι απαραίτητη η ευρύτερη δυνατή συναίνεση 
τόσο των πολιτικών κοµµάτων όσο και των κοινωνικών φορέων για µεταρρύθµιση του 
ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας. Σε παρέµβασή του η εκπρόσωπος της Παγκόσµιας 
Τράπεζας στην Αλβανία κα Camille Nuamah δήλωσε ότι η Παγκόσµια Τράπεζα θα 
υποστηρίξει την αλβανική Κυβέρνηση στην διαδικασία των αναγκαίων µεταρρυθµίσεων.  
 
6. Απολύσεις µελών της Ρυθµιστική Αρχής Τηλεπικοινωνιών. 
 
Με απόφαση που έλαβε κατόπιν µυστικής ψηφοφορίας το αλβανικό Κοινοβούλιο 
αποφάσισε την απόλυση του προέδρου και τριών µελών του διοικητικού συµβουλίου της 
Ρυθµιστικής Αρχής Τηλεπικοινωνιών (ERT) λόγω µη ικανοποιητικής εκτέλεσης των 
καθηκόντων τους. Σε δηλώσεις του ο εποπτεύων την Ρυθµιστική Αρχή Υπουργός 
Τηλεπικοινωνιών κ. Sokol Olldashi επεσήµανε ότι η Αρχή είχε επιτρέψει την διαιώνιση 
του καθεστώτος των πολύ υψηλών χρεώσεων στην κινητή τηλεφωνία µέσω της µη 
παρέµβασής της ρυθµιστικά στην εν λόγω αγορά. Σύµφωνα µε τον ίδιο, η Αλβανία 
συγκαταλέγεται στις χώρες µε τις πιο υψηλές χρεώσεις στην κινητή τηλεφωνία. Ο 
απερχόµενος πρόεδρος της Αρχής κ. Hydajet Kopani απέρριψε ως αβάσιµες τις αιτιάσεις 
του Υπουργού.  
 
Σε µεταγενέστερη συνεδρίασή του το αλβανικό Κοινοβούλιο ενέκρινε δια ψηφοφορίας 
τον διορισµό νέων µελών στο διοικητικό συµβούλιο της Ρυθµιστικής Αρχής 
Τηλεπικοινωνιών, τα οποία επροτάθησαν από τον αρµόδιο Υπουργό Τηλεπικοινωνιών.   
 
7. Παράταση στην διαδικασία πώλησης κρατικής ασφαλιστικής εταιρίας. 
 
Η επιτροπή οικονοµίας και οικονοµικών του αλβανικού Κοινοβουλίου ενέκρινε 
νοµοσχέδιο για την παράταση της προθεσµίας ιδιωτικοποίησης της κρατικής 
ασφαλιστικής εταιρίας INSIG έως στις 31 ∆εκεµβρίου 2008. Το νοµοσχέδιο προβλέπει 
την πώληση του 61% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας µ έσω διεθνούς ανοικτού 
διαγωνισµού σε ξένο στρατηγικό επενδυτή. Το υπόλοιπο ποσοστό κατέχεται από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και από τον επενδυτικό βραχίονα 
της Παγκόσµιας Τράπεζας International Finance Corporation. Η έδρα της INSIG 
ευρίσκεται στα Τίρανα και έχει δίκτυο καταστηµάτων τόσο στην Αλβανία καθώς και στο 
Κοσσυφοπέδιο και την ΠΓ∆Μ και πωλεί ασφάλειες ζωής και γενικές ασφάλειες. Εξ 
αιτίας του έντονου ανταγωνισµού στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά η INSIG έχει 
απωλέσει πλέον την ηγέτιδα θέση που κατείχε.  
 
Αυτή είναι η δεύτερη φορά που παρατείνεται η προθεσµία ιδιωτικοποίησης της INSIG, η 
οποία σύµφωνα µε το αρχικό χρονοδιάγραµµα έπρεπε να είχε πωληθεί έως το τέλος του 
2007.  
 
8. Μείωση παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος το 2007.  



 
Σύµφωνα µε ανακοινώσεις προς τον τύπο της αλβανικής Στατιστικής Υπηρεσίας 
INSTAT, η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος στη χώρα το 2007 µειώθηκε κατά 46,9% και 
ανήλθε σε 2.947 GWh. Η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος από τα υδροηλεκτρικά 
εργοστάσια, που παράγουν το 95,7% της εγχώριας παραγωγής, µειώθηκε κατά 47,7% 
έναντι του προηγούµενου έτους. Η δραµατική µείωση των επιπέδων παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας οφείλεται στις µειωµένες βροχοπτώσεις οι οποίες είχαν ως 
συνέπεια την µείωση της στάθµης των υδάτων στους ταµιευτήρες των υδροηλεκτρικών 
εργοστασίων. Εξ αιτίας της µείωσης της εγχώριας παραγωγής η Αλβανία αντιµετώπισε 
οξεία ενεργειακή κρίση το δεύτερο εξάµηνο του παρελθόντος έτους µε εκτεταµένες 
διακοπές ηλεκτρικού ρεύµατος, οι οποίες στην πρωτεύουσα Τίρανα ανέρχονταν σε 5-6 
ώρες ηµερησίως. Οι µεγάλες εισαγωγές ρεύµατος δεν µπόρεσαν να αντιµετωπίσουν το 
πρόβληµα και επιβάρυναν τα οικονοµικά αποτελέσµατα της κρατικής εταιρίας 
ηλεκτρισµού KESH ενώ έπληξαν την εγχώρια βιοµηχανική παραγωγή και συνέτειναν 
στην µείωση του ρυθµού αύξησης του ΑΕΠ κατά 0,5%.  
 
9. Ο ετήσιος ρυθµός πληθωρισµού ανέρχεται σε 3.6%. 
 
Σύµφωνα µε ανακοίνωση της αλβανικής Στατιστικής Υπηρεσίας INSTAT ο 
πληθωρισµός ανέρχεται σε 3,6% σε ετήσια βάση. Το συγκεκριµένο ύψος πληθωρισµού 
υπερβαίνει τους στόχους που έχει θέσει η Τράπεζα της Αλβανίας για ετήσιο ρυθµό 
πληθωρισµού στο 3%. Η Τράπεζα της Αλβανίας αύξησε τρεις φορές το προεξοφλητικό 
επιτόκιο σε 6.25% σε µια προσπάθεια να καταπολεµήσει τις πληθωριστ5ικές πιέσεις 
στην αλβανική οικονοµίας.  
 
10. Έναρξη ελέγχων της Επιτροπής Ανταγωνισµού. 
 
Σε δηλώσεις της προς την επιτροπή οικονοµίας και οικονοµικών του αλβανικού 
Κοινοβουλίου η πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισµού επεσήµανε ότι πολύ σύντοµα η 
Επιτροπή Ανταγωνισµού θα ξεκινήσει τις διαδικασίες ελέγχου στις αγορές της ενέργειας 
και των προϊόντων πετρελαίου. Συµπλήρωσε ότι η διερεύνηση των ανωτέρω τοµέων 
παραµένει µια µεγάλη πρόκληση για την Επιτροπή ενόψει µάλιστα της διαδικασίας 
απελευθέρωσης του τοµέα παραγωγής και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. ∆ήλωσε ότι ο 
ανταγωνισµός στην εγχώρια αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου παραµένει 
ανεπαρκής και ισχνός. Στόχος της Επιτροπής Ανταγωνισµού είναι η απελευθέρωση των 
αγορών από πιθανά εµπόδια εισόδου νέων εταιριών και η παρακολούθηση της 
συµπεριφορά των εταιριών που ήδη δραστηριοποιούνται στους δύο ανωτέρω τοµείς.  
 
Ανέφερε επίσης ότι η Επιτροπή εξετάζει τα χαρακτηριστικά του εγχώριου τραπεζικού 
συστήµατος προκειµένου να κρίνει αν ο ανταγωνισµός λειτουργεί ικανοποιητικά στον 
συγκεκριµένο τοµέα κυρίως όσον αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που 
προσφέρονται στους καταναλωτές. 
 
Ένα ακόµη τοµέας ελέγχου είναι αυτός των εταιριών τηλεφωνίας και παροχής σύνδεσης 
στο Internet. Σε αυτόν τον τοµέα προγραµµατίζει σειρά ελέγχων της συµπεριφοράς των 
εταιριών µε αυξηµένο µερίδιο στην αγορά καθώς και την συµπεριφορά µικρών παρόχων 



εναλλακτικής σταθερής τηλεφωνίας σε αγροτικές περιοχές. Το 2007 η Επιτροπή προέβη 
σε σειρά ελέγχων οι οποίες κατέληξαν στη επιβολή προστίµων συνολικού ύψους 3,76 
εκατοµµ. Ευρώ στις δύο τότε εταιρίες κινητής τηλεφωνίας που δραστηριοποιούντο στη 
χώρα για κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης στην αγορά και επιβολή αδικαιολόγητα 
υψηλών χρεώσεων.  
 
11. Απουσία µετρητών ηλεκτρικού ρεύµατος. 
 
Σε ανακοίνωση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας ERE αποκαλύπτεται ότι 14.000 
επιχειρήσεις στην Αλβανία δεν διαθέτουν µετρητές κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος 
και γι’ αυτό το λόγο καταβάλλουν προκαθορισµένους λογαριασµούς, ενώ για τους 
οικιακούς καταναλωτές ο αντίστοιχος αριθµός ανέρχεται σε 72.400. Σύµφωνα µε την 
ΕRE η κρατική εταιρία ηλεκτρισµού KESH οφείλει να λάβει επειγόντως µέτρα για την 
εξάλειψη του φαινοµένου και έχει θέσει ως καταληκτική ηµεροµηνία για την 
εγκατάσταση µετρητών σε όλους τους καταναλωτές την 31 ∆εκεµβρίου 2008. 
 
12. Ανησυχία της Ένωσης Βιοµηχάνων για ιδιωτικοποίηση των φορολογικών 
αρχών. 
 
Σε ανακοίνωσή της η Ένωση Βιοµηχάνων Konfidustria εκφράζει την ανησυχία της για 
την έλλειψη ενηµέρωσης σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση 
των φορολογικών αρχών. Συµπληρωµατικά ζητεί την έναρξη διαβουλεύσεων µε τους 
οικονοµικούς φορείς σχετικά µε το περιεχόµενο του σχετικού νοµοσχεδίου που 
πρόσφατα εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο και αναµένεται να κατατεθεί στο 
Κοινοβούλιο για ψήφιση.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


