
 
Οικονοµική Συνεργασία Αλβανίας-Πακιστάν 
Την επιθυµία τους για ενίσχυση της οικονοµικής συνεργασίας µεταξύ των δύο χωρών, 
εξέφρασαν σε κοινή δήλωση τους ,την Παρασκευή 31 οκτωβρίου τ.ε.,  οι  Πρωθυπουργοί 
της Αλβανίας κ. Σαλί Μπερίσα και του Πακιστάν Syed Makhdoom Yousaf Raza Gillani 
σε συνάντηση τους στο πλάισιο του 1ης Παγκόσµιας Οικονοµικής Συνδιάσκεψης 
Ευρώπης –Ασίας για την Οικονοµία (first World Economic Forum on Europe and 
Central Asia) η οποία πραγµατοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από 30 µέχρι και 1 
Οκτωβρίου 2008. Πακιστανοί επενδυτές πρόκειται να πραγµατοποιήσουν σύντοµα 
αποστολή στα Τίρανα για να διερευνήσουν την δυνατότητα επενδύσεων στην Αλβανία, 
στους κλάδους της ελαφράς βιοµηχανίας, επεξεργασίας δερµάτων, υφαντουργίας, και 
φαρµακευτικών προϊόντων.  
 
Αναγκαία η ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας της Οικονοµικής ∆ιπλωµατίας 
σύµφωνα µε την Confindustria  
Την αναγκαιότητα προβολής από τις αλβανικές διπλωµατικές αρχές στα διεθνή 
οικονοµικά και χρηµατοοικονοµικά φόρα, της ανοιχτής αγοράς των επτά εκατοµµυρίων 
καταναλωτών, επεσήµανε ο  κ. Gjergj Buxhuku, Γενικός ∆ιευθυντής της Confindustria, 
της µεγαλύτερης Ένωσης Βιοµηχανιών της Αλβανίας, ο οποίος τόνισε ότι «είναι 
απολύτως αναγκαίο να αυξηθούν οι επενδύσεις και να εκµεταλλευτεί η Αλβανία την 
ανεξαρτησία του Κοσσόβου και την βελτίωση του θεσµικού ρόλου των αλβανών που 
ζουν στο Μαυροβούνιο και στην ΠΓ∆Μ». Επίσης ο κ. Buxhuku ζήτησε από τους 
Πρέσβεις της Αλβανίας να προβάλουν στα διεθνή φόρα την διαδικασία ολοκλήρωσης 
των ∆υτικών Βαλκανίων και τις ευκαιρίες για τους ξένους επενδυτές από την δηµιουργία 
Συµφωνιών Ελευθέρου Εµπορίου της Κεντρικής Ευρώπης (Central European free Trade 
Agreements)  (CEFTA)  
 
Ο ΥΠΕΞ της Τσεχίας στα Τίρανα  
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για περαιτέρω ενίσχυση της τσεχικής επενδυτικής παρουσίας 
στην Αλβανία απηύθυνε ο Υπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας στον υπουργό 
Εξωτερικών της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας κ. Κάρελ Σβάρτσενµπεργκ, η χώρα του 
οποίου την 1η Ιανουαρίου 2009 αναλαµβάνει την προεδρία της Ε.Ε, σε επίσηµη επίσκεψη 
του τελευταίου στα Τίρανα, στις 31 Οκτωβρίου τ.ε. Ο κ. Κάρελ Σβάρτσενµπεργκ, 
τάχθηκε υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής της Αλβανίας και γενικότερα της περιοχής των 
∆υτικών Βαλκανίων.   
 
Ο ιταλός υφυπουργός Εσωτερικών Μαντοβάνο στην Αλβανία 
∆ιαµαρτυρίες για καθυστέρηση έκδοσης των διεθνών αδειών µεταφοράς εκφράστηκαν 
στον ιταλό υφυπουργό εσωτερικών κ. Αλφρέντο Μαντοβάνο κατά την επίσκεψη του στα 
Τίρανα στις 31 Οκτωβρίου τ.ε., αφού ο αριθµός των 500 αδειών TIR, θεωρείται 
ανεπαρκής για τις ανάγκες των αλβανών εξαγωγέων. 
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Η Αλβανία µετέχει στη συνάντηση των χωρών της Ένωσης για τη Μεσόγειο 
Η υπουργός Ευρωπαϊκής Ενσωµάτωσης Μαϊλίντα Μπρέγκου, εκπροσώπησε την 
Αλβανία στη συνάντηση των ΥΠΕΞ των χωρών της Ένωσης για τη Μεσόγειο που 
πραγµατοποιήθηκε στη Μασσαλία στις 3 και 4 Νοεµβρίου. Η Μπρέγκου στην οµιλία της 
επισήµανε την πρόθεση της Αλβανίας να συµµετάσχει σε όλα τα σχέδια έργων της 
Ένωσης, κυρίως σε εκείνα που αφορούν στην ενέργεια και το περιβάλλον.  
 
Υπογραφή συµφωνιών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από διαχείριση 
απορριµµάτων 
Η Ιταλική εταιρεία “MA & D Power Engineering” υπέγραψε συµφωνίες µε τις τοπικές 
Αρχές του ∆υρραχίου και του Φιέρι για την εκµετάλλευση των  απορριµµάτων στην 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο ενός προγράµµατος που έχει ως στόχο την 
παραγωγή ‘πράσινων πιστοποιητικών”, την έκδοση των οποίων , έχει ξεκινήσει ήδη η 
Αλβανία.  
 
Ισραηλινή εταιρεία θα κατασκευάσει Υ/Η σταθµό στην Τροπόγια 
Ο ισραηλινός όµιλος Telemenia –alb, Fk Generators Equipment Ltd and Melta Inter 
Industrie ltd, κέρδισε διεθνή διαγωνισµό – στον οποίο µετείχαν άλλες δύο εταιρείες, µία 
ιταλική και µία ελβετική – για την ανέγερση Υ/Η σταθµού επί του ποταµού Τσούραϊ στο 
νοµό της Τροπόγια, στη Βόρεια Αλβανία. Ο σταθµός που θα κοστίσει 90 εκατ. Ευρώ,  θα 
έχει ισχύ 88.670 ΜW, και θα ολοκληρωθεί σε 12 µήνες. Επιπλέον ενδιαφέρον 
εκδηλώθηκε από εταιρείες ισραηλινών συµφερόντων, για την αξιοποίηση του 
τουριστικού (ορεινού) δυναµικού της περιοχής.  
 
Αντικατάσταση του παλαιού δικτύου µεταφοράς ηλεκτρικού ρεύµατος 

Το 70% του παλαιού δικτύου µεταφοράς ηλεκτρικού ρεύµατος της γραµµής ∆υραχίου-
Κούκες έχει αντικατασταθεί. µε υπόγεια καλώδια µεταφοράς ηλεκτρικού ρεύµατος, 
σύµφωνα µε ανακοίνωση της εταιρείας “Bechtel Enka” , στις 30 Οκτωβρίου 2008. 
 
Η τιµή του ρεύµατος θα αυξηθεί. Συνεχίζονται οι διακοπές ρεύµατος  
Σε πολλές περιοχές της χώρας, ακόµα και στα Τίρανα, άρχισαν οι διακοπές ρεύµατος  
που διαρκούν µερικές ώρες. Οι διακοπές, σηµειώνονται στην Αλβανία κάθε χρόνο µε την 
πτώση της θερµοκρασίας οπότε η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται τη 
στιγµή που το παρωχηµένο δίκτυο δεν είναι σε θέση να αντιµετωπίσει τέτοια φορτία. 
Ωστόσο, το γεγονός αυτό δεν εµποδίζει την κυβέρνηση να αυξήσει την τιµή ηλεκτρικού 
ρεύµατος, την οποία η κυβέρνηση δικαιολογεί ως φυσικό επακόλουθο  της 
ιδιωτικοποίησης του Τοµέα ∆ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως δήλωσε ο Υπουργός 
Εθνικής Οικονοµίας κ. Γκεντς Ρούλι.  
 
Επέκταση της πιστωτικής βάσης το πρώτο 8µηνο 2008 
Η επέκταση της πιστωτικής βάσης, αποτελεί τον βασικότερο παράγοντα της οικονοµικής 
ανάπτυξης της Αλβανίας. Σύµφωνα µε σχετική ανάλυση της Κεντρικής Τράπεζας της 
Αλβανίας, η πιστωτική επέκταση της αλβανικής οικονοµίας έφθασε στο 34% του ΑΕΠ 
και αποτελεί το 45, 3% της προσφερόµενης στην κυκλοφορία ποσότητας χρήµατος.  Η  
πίστωση προς τον ∆ηµόσιο τοµέα το 2007 ανήλθε στα 5,8 δις Λεκ µε την αναλογία 
πίστωσης σε Λέκ και ξένο νόµισµα το τελευταίο τρίµηνο του 2007, να κυµαίνεται  σε 



ποσοστά 14,8% και 7,1% αντίστοιχα. Το 2008 η αναλογία πιστωτικής επέκταση  σε Λέκ 
και σε ξένο συνάλλαγµα οµαλοποιήθηκε στα 44,35% και 49.1% αντίστοιχα. Συνολικά 
32.400 δανειολήπτες  έλαβαν πιστώσεις σε ξένο συνάλλαγµα ενώ 16.917 πιστωτές 
έλαβαν πιστώσεις σε Λέκ. 
 
Για τον προϋπολογισµό του 2009 
Εγκρίθηκε  την 31η Οκτωβρίου τ.ε, από την αλβανική κυβέρνηση και στις 10 Νοέµβριου 
τ.ε. από την αρµόδια οικονοµική επιτροπή της Βουλής, το  σχέδιο προϋπολογισµού για 
το 2009 το οποίο προβλέπει έσοδα 333 δις λεκ, δαπάνες 383 δις λεκ, πληθωρισµό 3%, 
και ρυθµό οικονοµικής ανάπτυξης 6,3%.Ο προϋπολογισµός ψηφίστηκε κατ΄ άρθρο, στις 
27 Νοεµβρίου τ.ε.   Πρόκειται για τον µεγαλύτερο προϋπολογισµό στην ιστορία της 
χώρας, ύψους πέντε περίπου δις. δολαρίων, ο οποίος, ΄΄δε θα έχει προεκλογικό 
χαρακτήρα, µολονότι το 2009 είναι εκλογική χρονιά΄΄ όπως χαρακτηριστικά τόνισε, ο 
Πρωθυπουργός κ. Σαλί Μπερίσα. Βασικός στόχος του προϋπολογισµού είναι η 
χρηµατοδότηση  των  βασικών οδικών αρτηριών της χώρας, όπως ο Οδικός Άξονας 
∆υρράχιο–Κούκες που οδηγεί στο Κόσοβο, ο άξονας Τίρανα–Ντίµπρα, που οδηγεί στην 
ΠΓ∆Μ (Τέτοβο) κ.α. Ωστόσο, η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι “o νέος προϋπολογισµός,  
έχει καθαρά προεκλογικό χαρακτήρα, αφού αποτελεί αφορµή για διπλασιασµό των 
µισθών σε 60 χιλιάδες υπαλλήλους του δηµοσίου αλλά  και για αύξηση των  συντάξεων΄΄ 
και ότι η κυβέρνηση δεν έχει προβλέψει κανένα κονδύλιο για την αντιµετώπιση της 
αναµενόµενης χρηµατοοικονοµικής κρίσης. 
Ο προϋπολογισµός για το 2009, προβλέπει αύξηση των εσόδων σε τρέχουσες τιµές, από 
303 δις Λεκ το 2008, σε 333 δις Λέκ το 2009. Ωστόσο σε όρους ποσοστού του ΑΕΠ η 
αύξηση των εσόδων αναµένεται να είναι µηδενική παραµένοντας στο επίπεδο του 28,2% 
του ΑΕΠ. Ελαφρά µείωση αναµένεται και για τις  ∆ηµόσιες ∆απάνες , από 33,4% του 
ΑΕΠ, σε 32,5%. Οι µειώσεις δαπανών αφορούν στον προϋπολογισµό του Υπουργείου 
Γεωργίας, από 5,5 δις Λεκ το 2008 σε 5,3 δις το 2009, στην οδοποιία από 58,3 δις Λεκ το 
2008 σε 52,8 δις Λεκ το 2009 δηλαδή σε µείωση κατά 10%, στο Υπουργείο Μεταφορών 
για το οποίο προβλέπονται µείωση 10%, ενώ για την εκµετάλλευση των φυσικών πηγών 
προβλέπεται µείωση των δαπανών κατά 12% και για την παροχή ύδρευσης κατά 25%. 
Αντιθέτως οι δαπάνες στον τοµέα της ενέργειας αναµένεται να διπλασιαστούν, ενώ 
προβλέπεται αύξηση των δαπανών για την Παιδεία, την Υγεία, το Υπουργείο Άµυνας και 
για το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων. Επιπλέον, προβλέπεται αύξησή για τα 
λειτουργικά έξοδα της κυβέρνησης και µείωση των δαπανών για την Προεδρία της 
∆ηµοκρατίας και τη Βουλή και αφού δεν εγκρίθηκαν  τα αιτήµατα για αύξηση των 
προβλεπόµενων δαπανών τους, κατά 300 εκατ. Λεκ. Ωστόσο, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι 
εγκρίθηκε  το αίτηµα των Μυστικών Υπηρεσιών (SHISH) για αύξηση του 
προϋπολογισµού  κατά 50 εκατ. Λεκ, από 104 εκατ. Λεκ που είχαν ζητηθεί (ο 
προϋπολογισµός της SHISH για το 2009 θα είναι 1 δις 166 εκατ. λεκ), όπως και το 
αίτηµα του Ανωτάτου Συµβουλίου ∆ικαιοσύνης για αύξηση του προϋπολογισµού κατά 
19 εκατ. Λεκ από 70 που είχε ζητήσει, καθώς και της ίδιας της κυβέρνησης για αύξηση 
κατά 99 εκατ. λεκ από 91 εκατ. που ζήτησε. Τέλος, ο προϋπολογισµός του 2009 
προβλέπει 312 εκατ. ευρώ για την εξόφληση των χρεών της χώρας που ανέρχονται σε 
5,25 δις ευρώ. ∆ηλαδή σε κάθε αλβανό πολίτη , αντιστοιχεί ως εξωτερικό χρέος το ποσό 
των 1.650 ευρώ. 
 
 
 



Αύξηση µισθών και συντάξεων αναµένεται τον Μάιο του 2009 
Την αύξηση των µισθών και των συντάξεων τον Μάιο 2009 αντί του αναµενόµενου 
Ιουλίου 2009  ανακοίνωσε την Τετάρτη 5 Νοεµβρίου τ.ε. το Υπουργείο Οικονοµικών της 
Αλβανίας , λόγω της διεξαγωγής των εκλογών τον Ιούνιο του 2009. Όπως ανακοίνωσε ο 
κ. Ridvan Bode η κυβέρνηση έχει εκπληρώσει τις υποσχέσεις της για διπλασιασµό των 
µισθών στην Εκπαίδευση και στον τοµέα της Υγείας, καθώς και την αύξηση των µισθών 
σε άλλους τοµείς. 
 
Ο οδικός άξονας του Άρµπερ, ευκαιρία για την ενίσχυση του λιµένος ∆υρραχίου 
Καθυστέρηση παρατηρείται στις εργασίες κατασκευής του οδικού άξονα που θα 
συνδέσει το λιµάνι του ∆υρραχίου µε τις περιοχές Ντίµπρας, Γκοστιβάρι (περιοχές που 
κατοικούνται από αλβανούς στη ΠΓ∆Μ) και µε την ίδια την πρωτεύουσα Σκόπια 
(γνωστός και ως «δρόµος του Άρµπερ»), διότι η αλβανική κυβέρνηση έχει δώσει 
προτεραιότητα στην διάνοιξη του οδικού άξονα, που συνδέει το ∆υρράχιο µε το Κόσοβο. 
Ο «δρόµος του Άρµπερ» αναµένεται να ενισχύσει σηµαντικά την θέση του λιµανιού του 
∆υρραχίου, αφού θα µειώνει κατά 100 χλµ. την απόσταση µεταξύ ∆υρραχίου και 
Σκοπίων, η οποία θα γίνει περίπου ίση µε την απόσταση Σκοπίων – Θεσσαλονίκης. Για 
το δρόµο αυτό ενδιαφέρονται επιχειρηµατίες από την ΠΓ∆Μ αλλά  και η κυβέρνηση της 
ΠΓ∆Μ. 
 
Νέα οδική αρτηρία αξίας 181,2 εκ. Λεκ στην περιοχή Ντιµπρά της Κεντρικής 
Αλβανίας 
Η κατασκευαστική εταιρεία Holding Roads η οποία ανήκει κατά 51% σε Βουλγαρικά 
συµφέροντα, ανακοίνωσε στις 3 Νοεµβρίου τ.ε. ότι αναµένει την υπογραφή συµφωνίας 
µε την αλβανική κυβέρνηση για την κατασκευή οδικού δικτύου στην περιφέρεια 
Ντίµπρα της Κεντρικής Αλβανίας, ύψους 181,2 εκ. Λέκ, Η εταιρεία Holding Roads 
ανακοίνωσε επίσης µείωση των κερδών της µετά φόρων κατά 70,5%,στα 1,42 εκ. Λεκ, 
το πρώτο εξάµηνο του 2008. 
 
22,4% των Τραπεζικών Πιστώσεων της Αλβανίας για την αγορά ακινήτων 
Σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση για το έτος 2007 της Κεντρικής Τράπεζας της Αλβανίας, 
το ποσοστό των πιστώσεων που διατέθηκαν για την αγορά ακινήτων έφθασε το 22,4%  
των συνολικών πιστώσεων, δηλαδή στο 6,9% του ΑΕΠ ή 173 Ευρώ κατά κεφαλήν, λόγω 
της αυξηµένης ζήτησης για υψηλά πρότυπα διαβίωσης και της διευκόλυνσης δανεισµού 
των Αλβανικών Τραπεζών. Τα επιτόκια για αγορά ακινήτων κυµαίνονται από 7,7% µέχρι 
12,6% και συνήθως το προτιµώµενο νόµισµα είναι το Ευρώ. Οι περιοχές αγοράς 
ακινήτων είναι κυρίως τα Τίρανα που απορροφούν το 69% των δανείων, και οι 
παραλιακές ζώνες κυρίως ∆υρραχίου και Αυλώνος. 
 
Αύξηση των τιµών των ακινήτων 
Αύξηση των τιµών των ακινήτων κατά 10% αναµένεται ως αποτέλεσµα της αύξησης του 
φορολογικού συντελεστή από 4% σε 6%, σύµφωνα µε ανακοίνωση της Αλβανικής 
Ένωσης Κατασκευαστών , στις 3 Νοεµβρίου τ.ε.  
 
150.000 τίτλοι ιδιοκτησίας θα διανεµηθούν από το Γραφείο για την Νοµιµοποίηση , 
Αστικοποίηση και Ολοκλήρωση των Ανεπίσηµων Ζωνών (ALUIZNI).  
Προωθείται η ικανοποίηση των αιτηµάτων 6000 αιτήσεων για νοµιµοποίηση αυθαιρέτων 
οι οποίες υποβλήθηκαν στο γραφείο Νοµιµοποίησης, Αστικοποίησης και Ολοκλήρωσης  



Ανεπίσηµων Ζωνών (ALUIZNI) το οποίο ξεκίνησε την διαδικασία νοµιµοποίησης τον 
Νοέµβριο τ.ε. και η οποία αναµένεται να διαρκέσει µέχρι τον Ιούνιο του 2009. 
Υπολογίζεται ότι 350.000 οικογένειες έχουν υποβάλλει αίτηση για νοµιµοποίηση των 
ακινήτων τους ενώ υπολογίζεται ότι 30% των οικοδοµών έχουν πραγµατοποιηθεί σε ξένη 
ιδιοκτησία, της οποίας οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να αποζηµιωθούν. Στο πλαίσιο αυτού του 
προγράµµατος, αναµένεται να διανεµηθούν πάνω από 150.000 τίτλοι ιδιοκτησίας σε 
αλβανούς πολίτες που έχουν κάνει αίτηση νοµιµοποίησης της ιδιοκτησίας τους . Είναι 
χαρακτηριστικό, ότι µόνο ένα περιφερειακό Γραφείο Αποκατάστασης Αποζηµιώσεων 
Ιδιοκτησίας (Agency for Reistitution a Compensation of Property) αυτό της Σκόδρα, έχει 
δεχθεί πάνω από 600 αιτήσεις. Η διαδικασία αποζηµίωσης, αναµένεται να επηρεάσει την 
αγορά γης και ακίνητης περιουσίας. Στις 26 Νοεµβρίου τ.ε. η αλβανική κυβέρνηση, 
έλαβε την οριστική απόφαση για τις τιµές για κάθε τ.µ. οικοπέδου στις 12 περιφέρειες 
της χώρας. Η απόφαση αυτή δέχθηκε την κριτική της αντιπολίτευσης ότι δεν έλαβε 
υπόψη καµία πρόταση, κανένα αίτηµα ή σύσταση των πρώην ιδιοκτητών για αύξηση της 
τιµής των οικοπέδων στις διάφορες πόλεις. 
 
∆ηµιουργία Γραφείου για την Αγροτική και Περιφερειακή Ανάπτυξη 
Το νεοϊδρυθέν Γραφείο για την Αγροτική και Περιφερειακή Ανάπτυξη (AARD) 
πρόκειται να λειτουργήσει από τον Ιανουάριο του 2009. Το Γραφείο αυτό θα έχει 
αρµοδιότητα τις χρηµατοδοτήσεις από τον κρατικό προϋπολογισµό που θα αφορούν την 
αγροτική παραγωγή, την αγορά αγροτικών προϊόντων και την ανάπτυξη αγροτικών 
υποδοµών. Ο ∆ιοικητής του Γραφείου θα διορίζεται και θα παύεται από τον 
Πρωθυπουργό της χώρας, µετά από πρόταση του Υπουργού Γεωργίας, Τροφίµων και 
Προστασίας Καταναλωτή. 

 

Μείωση τιµών αγροτικών και γαλακτοκοµικών προϊόντων 

Μείωση των τιµών των αγροτικών και γαλακτοκοµικών προϊόντων σηµειώθηκε την 
τελευταία εβδοµάδα Οκτωβρίου, σύµφωνα µε την διεύθυνση Στατιστικής του 
Υπουργείου Γεωργίας, Τροφίµων και Προστασίας Καταναλωτή. Η µείωση των τιµών 
οφείλεται στην σταθεροποίηση της προσφοράς γάλακτος. Οι τιµές των ειδών διατροφής 
κυµαίνονται στα διάφορα διαµερίσµατα της χώρας ανάλογα µε το µεταφορικό κόστος 

 

Η υποβολή ΦΠΑ µέσω διαδικτύου συντελεί στην µείωση φαινοµένων διαφθοράς 

Σύµφωνα µε το Υπουργείο Οικονοµικών της Αλβανίας, 1600 επιχειρήσεις έχουν 
υποβάλλει την δήλωση ΦΠΑ µέσω διαδυκτίου το 2007, γεγονός που συνέβαλλε στην 
µείωση του διοικητικού κόστους καθώς και στη µείωση φαινοµένων διαφθοράς. Η 
δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων ΦΠΑ ξεκίνησε πρίν ένα χρόνο στο 
πλαίσιο του προγράµµατος Millenium Challenge Programme for Albania το οποίο 
εκτελείται στο πλαίσιο της USAID. Μέχρι το τέλος του 2008 αναµένεται να διευρυνθούν 
σε ένδεκα από πέντε που είναι µέχρι σήµερα,  οι φορολογικές αρχές οι οποίες θα 
διαθέτουν τον εξοπλισµό να δέχονται υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ µέσω διαδικτύου.  

 

 

 



Αύξηση τελωνειακών εσόδων κατά 14,1% ετησίως στο τελωνείο του ∆υρραχίου 

Το τελωνείο του ∆υρραχίου συγκέντρωσε 31,9 δις από 1 Ιανουαρίου έως και 31 
Οκτωβρίου 2008 που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 14,1 5 των εσόδων σε σχέση µε το 
αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους. Το 90% των εισαγόµενων ειδών 
προέρχεται από τις χώρες της ΕΕ. Το ίδιο διάστηµα από το λιµάνι του ∆υρραχίου 
εκτελωνίστηκαν 198.710.000 τόνοι καυσίµων. Ταυτόχρονα έχουν εξαχθεί 831 τόνοι 
αγαθών δηλαδή 196,216 τόνοι περισσότεροι από ότι την αντίστοιχη περίοδο του 
προηγούµενου έτους. 

 
Η Παγκόσµια κρίση µπορεί να επηρεάσει τις Αλβανικές εξαγωγές 
Τόσο οι εξαγωγές όσο και οι Άµεσες Ξένες Επενδύσεις προς την Αλβανία αλλά και η 
µεταφορά άδηλων πόρων, αναµένεται να επηρεαστούν από την παγκόσµια οικονοµική 
κρίση, σύµφωνα µε τον Υπουργό Οικονοµικών της Αλβανίας κ. Genc Ruli σε 
συνέντευξη του στο BBC στις 3 Νοεµβρίου τ.ε. Ωστόσο η επίδραση δεν αναµένεται τόσο 
ισχυρή από την στιγµή που η Αλβανία δεν έχει ενσωµατωθεί πλήρως στις δοµές του 
Παγκόσµιου Οικονοµικού συστήµατος, εποµένως αναµένεται να επηρεαστούν κυρίως οι 
εισροές άδηλων πόρων που αντιστοιχούν σε 1 δις ∆ολ ΗΠΑ αλλά και οι εξαγωγές 
αγαθών αφού το 90% των αλβανικών εξαγωγών κατευθύνεται σε χώρες της ΕΕ.  
Εξάλλου, ο ∆ιοικητής της Τράπεζας Αλβανίας Αρντιάν Φουλάνι, στη συνεδρίαση της 
26ης Νοεµβρίου τ.ε  του Εποπτικού Συµβουλίου της Τράπεζας, δήλωσε ότι η Αλβανία 
κινδυνεύει να πληγεί από τη διεθνή χρηµατοοικονοµική κρίση, αλλά τελικά θα την 
ξεπεράσει. Ωστόσο, ο κ. Φουλάνι εξέφρασε ανησυχία για το υψηλό εµπορικό έλλειµµα 
(22,7% του ΑΕΠ) και πρόσθεσε ότι µελλοντικά τα εµβάσµατα από τους µετανάστες θα 
είναι όλο και λιγότερα.   

 

Μείωση της αξίας των εµβασµάτων από το εξωτερικό 

Μείωση της αξίας των χρηµατικών εισροών στην Αλβανία από τα εµβάσµατα, 
αναµένεται στο τέλος του έτους σύµφωνα µε ανακοίνωση του κ. Elvin Meka, Γενικού 
γραµµατέα της Ένωσης Αλβανικών Τραπεζών , την ∆ευτέρα 3-11-2008. Οι χρηµατικές 
εισροές από εµβάσµατα το πρώτο εξάµηνο του 2008 ανέρχονταν στα 470 εκ. Ευρώ. Τα 
µεταναστευτικά εµβάσµατα προς την Αλβανία για το έτος 2007 ύψους 947 εκ. Ευρώ, 
αντιστοιχούσαν στο 12% του ΑΕΠ της χώρας. 

 

Μέτρα κατά της φτώχειας 

Ο εκπρόσωπος του κινήµατος G99 κ. Erion Veliaj ζήτησε από την αλβανική κυβέρνηση 
να πάρει µέτρα εναντίον της φτώχειας, αφού ακόµη και σήµερα µεγάλο µέρος των 
αλβανών πολιτών δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσει τα βασικά είδη διατροφής όπως 
αποδεικνύεται από τους καταλόγους δανειστών που διατηρούν τα τοπικά παντοπωλεία. 

 

Απελευθέρωση εγγυήσεων και διευκολύνσεις παροχής Πιστώσεων 

Αλλαγές στη νοµοθεσία σχετικά µε τη παροχή τραπεζικών εγγυήσεων για την παροχή 
δανείων προωθεί η Αλβανική κυβέρνηση ώστε οι συναλλαγές να πραγµατοποιούνται πιο 



σύντοµα. Πρόκειται για ένα σύστηµα ιδιωτικοποίησης του υπολογισµού της αξίας των 
εγγυήσεων η οποία θα υπολογίζεται σύµφωνα µε τους νόµους της αγοράς  

 

Παραµένει σταθερό το βασικό επιτόκιο της Αλβανίας 
Το ∆.Σ. της Κεντρικής Τράπεζας της Αλβανίας, στη συνεδρίασή του στις 26 Νοεµβρίου 
τ.ε.  αποφάσισε το βασικό επιτόκιο σε Λεκ να παραµείνει στο 6,25%.  

 

∆ηµοπρασία οµολόγων ύψους 6,8 δις Λεκ από την Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας 

Την Τετάρτη 5 Νοεµβρίου 2008 πραγµατοποιήθηκε δηµοπρασία οµολόγων ύψους 6,8 δις 
Λεκ  από την Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας, σε συνεργασία µε το Υπουργείο 
Οικονοµικών. Τα οµόλογα είναι διάρκειας τριών και έξι µηνών. 

 

4.787 εκ. Λεκ τα αποθέµατα χρυσού της Κεντρικής Τράπεζας της Αλβανίας 

Τα αποθέµατα σε χρυσό της Κεντρικής Τράπεζας της Αλβανία, έφθασαν στο ύψος των 
4.787 εκ. Λεκ σύµφωνα µε την τιµή fixing του Λονδίνου.  
 
Την λήψη περιοριστικών µέτρων και την τιµωρία των υπευθύνων κακής 
διαχείρισης των χρηµάτων των Τραπεζών, ζητά η Konfidustria  
Την υλοποίηση πιο σκληρών πολιτικών για τις χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες των 
τραπεζικών χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων ζήτησε ο Γενικός ∆ιευθυντής της Konfidustria 
κ. Gjergj Buxhuku την Κυριακή 16 Νοεµβρίου τ.ε. Η κακή διαχείριση των χρηµάτων των 
πελατών των τραπεζών προκύπτει από την αύξηση των επισφαλών δανείων  κατά 30% 
σε ένα χρόνο (2007-2008) σύµφωνα µε τον κ. Gjergj Buxhuku. Για το λόγο αυτό 
κρίνεται απαραίτητη η εισαγωγή περιοριστικών µέτρων και η παραδειγµατική τιµωρία 
των υπευθύνων  η οποία θα υποστηριχθεί από την Konfidustria 
 
Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
Το Ελεγκτικό Συνέδριο, έδωσε στη δηµοσιότητα την Τρίτη 4 Νοεµβρίου τ.ε. την έκθεση 
µε τα στοιχεία ελέγχων που άσκησαν επιθεωρητές του σχετικά µε τη χρηµατοοικονοµική 
δραστηριότητα της διοίκησης Μπερίσα για την περίοδο 2005-2007, καθώς και για το 
πρώτο 9µηνο του 2008. Σύµφωνα µε την έκθεση, οι ζηµίες λόγω κατάχρησης εξουσίας 
σε διάφορους φορείς, ανέρχονται σε 2,7 δις λεκ ή 22 εκατ. ευρώ. Οι µεγαλύτερες 
παραβάσεις διαπιστώθηκαν σε διαγωνισµούς, στην εφορία, τα τελωνεία, το Υπουργείο 
Άµυνας κ.α.  
 
Έκθεση της Ε.Ε. για την πρόοδο της Αλβανίας 
∆όθηκε στη δηµοσιότητα, η έκθεση της Επιτροπής της ΕΕ για  την πρόοδο που σηµείωσε 
η χώρα στην εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων και των κριτηρίων της Ε.Ε. για το 2008. Η 
έκθεση, σε ήπιους τόνους επισηµαίνει, ότι η Αλβανία σηµείωσε πρόοδο το 2008 σε 
σύγκριση µε το προηγούµενο έτος, προσθέτει όµως ότι πολλά από τα προβλήµατα 
παραµένουν. Τα κύρια σηµεία της έκθεσης, αφορούν στις τριβές στις σχέσεις  
Προέδρου–Βουλής σε βαθµό που να τίθεται θέµα ανεξαρτησίας των θεσµών, στην 
ανεξαρτησία της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης η οποία οφείλει να ενεργεί µε διαφάνεια, στην 
µεταρρύθµιση στη δικαιοσύνη, στη διαφθορά, στη λαθροµετανάστευση ειδικά «στα 



σύνορα Αλβανίας- Ελλάδας»,  στο «ξέπλυµα χρήµατος»,  στη διακίνηση ναρκωτικών και 
στο οργανωµένο έγκληµα, στη παράνοµη διακίνηση ανθρώπων, ιδίως γυναικών και 
ανήλικων κοριτσιών. Στην έκθεση εξάλλου, απαιτείται η διαλεύκανση της υπόθεσης του 
Γκερντέτς και απαιτείται οι εκλογές του 2009 να διεξαχθούν σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα. 
Όσον αφορά στην οικονοµική δραστηριότητα της χώρας, στην έκθεση τονίζεται ότι η 
αλβανική οικονοµία το 2008 πραγµατοποίησε βήµατα προς µια λειτουργική οικονοµία 
της αγοράς. Όµως, η αύξηση του εµπορικού ελλείµµατος, θέτει σε κίνδυνο τη διεθνή 
χρηµατοοικονοµική θέση της χώρας, ενώ οι αποτυχίες στον ενεργειακό τοµέα 
λειτουργούν επιβραδυντικά στους ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης. Παράλληλα, 
επισηµαίνεται ότι, οι τεράστιες επενδύσεις της κυβέρνησης σε ορισµένα έργα έγιναν σε 
βάρος της φορολογικής πολιτικής. 
Μαζί µε την έκθεση προόδου παρουσιάστηκε και η στρατηγική της ΕΕ για τη διεύρυνση. 
Σε δηλώσεις του ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Αλβανία  πρέσβης 
Λόχαν τόνισε ότι η πορεία των χωρών της ∆υτικής Βαλκανικής προς την ενσωµάτωση 
στην ΕΈ θα µπορούσε να επιταχυνθεί εφόσον αυτές οι χώρες πληρώσουν τους 
προβλεπόµενους όρους. Από τη πλευρά του ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας κ. Σαλί 
Μπερίσα τόνισε ότι  η έκθεση συνιστά την πλέον αντικειµενική εκτίµηση για τις 
εξελίξεις στη χώρα τον τελευταίο έτος, ωστόσο η αντιπολίτευση κατηγόρησε την 
κυβέρνηση ότι «διαβάζει στραβά την έκθεση της Ε.Ε.», αφού σύµφωνα µε την Πρόεδρο 
της κοινοβουλευτικής οµάδας του Σοσ. Κόµµατος κα Βαλεντίνα Λέσκαϊ «για άλλη µια 
φορά η αλβανική κυβέρνηση απέδειξε όχι µόνο ανικανότητα στην εφαρµογή των 
µεταρρυθµίσεων, αλλά και τη γνωστή πλέον ανευθυνότητά της έναντι των πολλών και 
σοβαρών προβληµάτων που απασχολούν τη χώρα και τους αλβανούς πολίτες». Επίσης,  
αρχηγός του Σοσιαλιστικού Κινήµατος Ολοκλήρωσης κ. Ιλίρ Μέτα και ο πρόεδρος του 
Σοσιαλδηµοκρατικού Κόµµατος Σκεντέρ Γκινούσι, κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι 
«έχει κάνει βήµατα προς τα πίσω», ενώ σε ανακοίνωση του Ρεπουµπλικανικού 
Κόµµατος τονίστηκε, µεταξύ άλλων, ότι «αυτή η έκθεση προόδου είναι ρεαλιστική και 
αντικειµενική όχι µόνο ως προς τον προσδιορισµό των θετικών εξελίξεων και της 
προόδου που έχει επιτευχθεί σε 36 τοµείς, αλλά και ως προς τις συστάσεις για τη 
συνέχιση των µεταρρυθµίσεων».  
 
H Γερµανία επικύρωσε  τη Συµφωνία Σύνδεσης Αλβανίας-Ε.Ε. 
Επικυρώθηκε στις 7 Νοεµβρίου τε.  και από την Άνω Βουλή (Bundesrat) της Γερµανίας 
η Συµφωνία Σύνδεσης και Σταθεροποίησης µεταξύ Αλβανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Η Συµφωνία είχε επικυρωθεί και από την Οµοσπονδιακή Βουλή (Bundestag) στις 22 
Οκτωβρίου  
 
Το κατά κεφαλήν εισόδηµα στην Αλβανία, όσο το 22% του εισοδήµατος στην Ε.Ε 
Το κατά κεφαλήν εισόδηµα στην Αλβανία παραµένει χαµηλό, παρά τη συνεχή αύξηση 
του ΑΕΠ, σύµφωνα µε την έκθεση προόδου της της Ε.Ε. για το έτος 2008, αφού  το κατά 
κεφαλήν εισόδηµα στην Αλβανία ισοδυναµεί µε το 22% του µέσου κατά κεφαλήν 
εισοδήµατος στις χώρες της Ε.Ε. Επίσης η Αλβανία παρουσιάζει αρνητικούς δείκτες ως 
προς την ικανότητα απορρόφησης ξένων επενδύσεων και κονδυλίων, ενώ καταγράφεται 
και κακή διαχείριση των επενδυτικών δαπανών. 
 
 
 



Οικονοµικά στοιχεία 
Σύµφωνα µε στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Αλβανίας, οι οικονοµικοί δείκτες 
στην Αλβανία τον Οκτώβριο, παρά τη διεθνή κρίση, παρουσιάζονται βελτιωµένοι. Ο 
πληθωρισµός έπεσε στο 2,8% και αυτό οφείλεται κυρίως στην πτώση της τιµής τόσο του 
πετρελαίου και της βενζίνης, όσο και της κινητής τηλεφωνίας. Ωστόσο,  το εµπορικό 
έλλειµµα της Αλβανίας για την 9µηνη περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεµβρίου 2008 έφθασε τα 
1,9 δις ευρώ, σε σύγκριση µε 1,6 δις ευρώ το προηγούµενο έτος.  
 
Αύξηση της Ιδιωτικής Επένδυσης στον Αγροτικό τοµέα το 2008 
Κατά 23 εκ δολ αυξήθηκε η ιδιωτική επένδυση στον αγροτικό τοµέα, σε σχέση µε το 
προηγούµενο έτος, σύµφωνα µε στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας, Τροφίµων και 
Προστασίας του Καταναλωτή. Η άνοδος αυτή της ιδιωτικής επένδυσης, αποδίδεται  στην 
ορθή πολιτική του Υπουργείου. Αποτέλεσµα αυτής της πολιτικής ήταν η αύξηση της 
παραγωγής σίτου κατά 32,6% το 2008 σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, η αύξηση κατά 
55% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος της παραγωγής αραβόσιτου, και κατά 15%.. των 
λαχανικών. Το συνολικό µέγεθος της αγροτικής παραγωγής το 2008 αυξήθηκε κατά 4,75 
σε σχέση µε το προηγούµενο έτος.  
 
Η Alpha Bank γιορτάζει τα 10 χρόνια δραστηριότητας στην Αλβανία 
∆εξίωση για τη συµπλήρωση δεκαετούς δραστηριότητας στην Αλβανία της ελληνικής 
τράπεζας Alpha Bank,πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Sheraton των Τιράνων στις 5 
Νοεµβρίου τ.ε.. µε τη συµµετοχή του Προέδρου του οµίλου κ. Ιωάννη Κωστόπουλου, 
των υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας της Αλβανίας Ριντβάν Μπόντε και Γκεντς 
Ρούλι αντίστοιχα, του διοικητή της Τράπεζας της Αλβανίας Αρντιάν Φουλάνι, του 
επικεφαλής της Ορθόδοξης Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Αλβανίας Αρχιεπισκόπου 
Καθηγητού Αναστασίου, του αντιδηµάρχου Τιράνων, κ.α. καθώς επίσης και στελεχών 
της Τράπεζας µεταξύ των οποίων και του δ/ντή της Alpha Bank στην Αλβανία κ. Ανδρέα 
Γαλάτουλα. Η Alpha Bank, διαθέτει σήµερα 40 υποκαταστήµατα σε όλη την Αλβανία, 
απασχολεί 360 υπαλλήλους ενώ έχει χρηµατοδοτήσει την κατασκευή του Οδικού Άξονα 
∆υρραχίου–Κούκες–Κοσόβου καθώς  και  την κατασκευή του  αεροδροµίου  Τιράνων. 
 
Συµµετοχή της Alpha Bank στο πρόγραµµα της ελληνικής κυβέρνησης για την 
ενίσχυση του Τραπεζικού συστήµατος  
Εκτενούς δηµοσιότητας  έτυχε η είδηση ότι η ελληνική Alpha Bank η Τρίτη σε µέγεθος 
δανεισµού  Τράπεζα της Ελλάδος, ανακοίνωσε πρώτη ότι θα συµµετάσχει στο 
πρόγραµµα της ελληνικής κυβέρνησης ύψους 28 δις Ευρώ για την ενίσχυση της 
ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών στο πλαίσιο της προσπάθειας να ξεπεραστούν οι 
συνέπειες από την Παγκόσµια Οικονοµική κρίση. Όπως ανακοίνωσε ο εκτελεστικός 
∆ιευθυντής της Τράπεζας κ. Ιωάννης Κωστόπουλος καµία ελληνική τράπεζα δεν έχει 
πραγµατικό πρόβληµα, ωστόσο οι δυσκολίες στην ρευστότητα αναµένεται να 
ξεπεραστούν οπό αυτό το σχέδιο 
 
Αύξηση κερδών της Credins Bank 
Μεγάλη αύξηση κερδών µέχρι και τον Οκτώβριο 2008, ανακοίνωσε η Credins Bank την 
Τετάρτη 5 Νοεµβρίου τ.ε. Τα κέρδη έφθασαν τα 7,2 εκ $  από 6,4 εκ. $ την αντίστοιχη 
περίοδο του προηγούµενου έτους. Το ενεργητικό ανήλθε στην αξία των 428,3 εκ. $ ενώ 
το πιστωτικό πορτοφόλιο ανήλθε στα 261,5 εκ $. Η Credins Bank διαθέτει 31 
υποκαταστήµατα στην Αλβανία . Σηµειώνεται ότι τα κέρδη της Credins Bank αυξήθηκαν 



παρά την άνοδο των δαπανών εξ΄ αιτίας της ∆ιεθνούς Χρηµατοπιστωτικής Κρίσης.  Η 
Credins Bank δηµιουργήθηκε το 2004 µε κεφάλαιο 6 εκ. $ 
 
Η Τράπεζα Raiffeisen εορτάζει το άνοιγµα του 100ου καταστήµατος της 
Tα εγκαίνια του 100ου της υποκαταστήµατος γιόρτασε την ∆ευτέρα 19 Νοεµβρίου η 
Τράπεζα Raiffeisen. Στην τελετή των εγκαινίων, παρευρέθησαν ο Υπουργός 
Οικονοµικών της Αλβανίας κ. Ridvan Bode και ο εκτελεστικός διευθυντής της Τράπεζας 
κ. Oliver Whittle  
 
Η Γκαζέτα Σκιπτάρε για την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 
Η ε/φ Γκαζέτα Σκιπτάρε στις 27 Νοεµβρίου τ.ε. καταχώρησε αφιέρωµά στα 167 χρόνια 
από την ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, τονίζοντας ότι κατέχει κυρίαρχη 
θέση στην Ελλάδα και επεκτείνεται διαρκώς στη Βαλκανική και ευρύτερα. Σήµερα η 
Εθνική, σύµφωνα µε την ε/φ, ασκεί τη δραστηριότητά της σε εννέα χώρες µε πληθυσµό 
125 εκατ. κατοίκων. Στην Αλβανία η Εθνική έχει 30 υποκαταστήµατα, απασχολεί 335 
υπαλλήλους και κατέχει το 15,2% της συνολικής αγοράς τραπεζικών υπηρεσιών.  
 
H κυβέρνηση θα πωλήσει το µερίδιο των µετοχών της στην AMC  
Ο διαγωνισµός για την πώληση του µεριδίου του 12% περίπου των µετοχών της 
ιδιωτικής εταιρείας κινητής τηλεφωνίας AMC, του οµίλου Cosmote, τις οποίες κατέχει 
το αλβανικό δηµόσιο, θα διεξαχθεί  στις 19 ∆εκεµβρίου 2008. Η AMC είναι η 
µεγαλύτερη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας της Αλβανίας, µε 1,2 εκατ. πελάτες και ελέγχει 
το 52% της αγοράς 

Στις 6 Νοεµβρίου τ.ε, στην τελετή απονοµής 10 υποτροφιών που χορήγησε η AMC σε 
αριστούχους αλβανούς αποφοίτους λυκείου που θα συνεχίσουν τις σπουδές τους στο 
Πανεπιστήµιο. παρευρέθηκε ο σύµβουλος του Π/Θ επί θεµάτων παιδείας, οι πρυτάνεις 
δύο πανεπιστηµίων των Τιράνων,ο δ/ντής της εταιρείας Στέφανος Οκταποδάς, κ.α. 

 

Χορήγηση και τέταρτης άδειας κινητής τηλεφωνίας στην Αλβανία 

Έχει ολοκληρωθεί η  διαδικασία για τη διεξαγωγή του διαγωνισµού χορήγησης και 
τέταρτης άδειας κινητής τηλεφωνίας στην Αλβανία. Το άνοιγµα των φακέλων µε τις 
προσφορές πραγµατοποιήθηκε το πρώτο 10ήµερο του Νοεµβρίου. Σύµφωνα µε τον 
υπουργό Μεταφορών Σοκόλ Ολντάσι, η τέταρτη εταιρεία θα συναντήσει µεγάλες 
δυσκολίες σε µια χώρα µε 3,1 εκατοµµύρια κατοίκους, όπου ήδη λειτουργούν τρεις 
άλλες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας: η AMC, η Vodafone Albania και η τουρκικών 
συµφερόντων, Eagle Mobile.  
 
Φόβος από πλαστά χαρτονοµίσµατα στο Φίερι 
Η αστυνοµία και οι αρµόδιες υπηρεσίες διενεργούν έρευνες για να ανακαλύψουν τους 
παραχαράκτες των άριστα πλαστογραφηµένων αλβανικών χαρτονοµισµάτων, κυρίως 
των 500 και των 1000 λεκ, που έχουν κυκλοφορήσει στο Φιέρι εδώ και λίγους µήνες. 
Φηµολογείται ότι οι πλαστογράφοι έχουν προµηθευτεί σύγχρονο µηχάνηµα από τη 
Βουλγαρία για την παραγωγή πλαστών χαρτονοµισµάτων.  
 
 
 



Ηµερίδα στο Μπάρι της εταιρείας Edisud 
Ηµερίδα µε θέµα: ΄΄Τα Μ.Μ.Ε. πέρα από την κρίση΄΄, διοργάνωσαν ο όµιλος Μ.Μ.Ε. 
Edisud, στον οποίο µετέχουν οι Γκαζέτα Σκιπτάρε, το Radio Rash, το ιδιωτικό 
τηλεοπτικό κανάλι News 24 και ο ειδησεογραφικός δικτυακός τόπος Balkanweb, µε 
βασικό  στόχο  την προσέλκυση ιταλών επιχειρηµατιών για επενδύσεις στην Αλβανία. Ο 
Edisud είναι όµιλος ιταλικών συµφερόντων, του οποίου κατ’ ουσίαν προΐσταται ο Carlo 
Bollino, δ/ντής της ιταλικής Gazzetta del Mezzogiorno . 
 
∆ΝΤ: Η οικονοµική κρίση θα φθάσει και στην Αλβανία. Αντίθετη άποψη εκφράζουν 
τα κυβερνητικά στελέχη 

Εκπρόσωποι του ∆ΝΤ σε συνάντηση που είχαν µε την οικονοµική επιτροπή της Βουλής,  
προειδοποίησαν ότι η διεθνής χρηµατοοικονοµική κρίση θα πλήξει και την Αλβανία, και  
ότι οι εισροές από τα µεταναστευτικά εµβάσµατα θα µειωθούν, ενώ παράλληλα 
επεσήµαναν τους κινδύνους για την αλβανική οικονοµία  λόγω διεύρυνσης του  
εσωτερικού και εξωτερικού χρέους της χώρας, το οποίο θα πρέπει να είναι ελεγχόµενο 
και να µην υπερβαίνει τις οικονοµικές δυνατότητες εξόφλησης της Αλβανίας. Σύµφωνα 
µε τους εκπροσώπους του ∆ΝΤ, οι ρυθµοί οικονοµικής ανάπτυξης για το 2009 θα 
φθάσουν το 3,7% δηλαδή σε χαµηλότερο επίπεδο από τις προβλέψεις της αλβανικής 
κυβέρνησης, ενώ η διατήρηση του ελλείµµατος στο επίπεδο του 5% του ΑΕΠ θεωρείται 
επικίνδυνη. Τέλος, οι εκπρόσωποι του ∆ΝΤ εξέφρασαν την αντίθεση τους στην πολιτική 
του Υπουργείου Οικονοµικών της Αλβανίας, για τους ΄΄µισθούς αναφοράς΄΄, 
προκειµένου να είναι σε θέση η εφορία να συγκεντρώσει τους φόρους.  
Ο υφυπουργός, οικονοµικών Σερεφεντίν Σέχου, αντέκρουσε µερικές από τις εκτιµήσεις 
του ∆ΝΤ σε δηλώσεις του στις 10 Νοεµβρίου τ.ε. κατά την κατάθεση του σχεδίου 
προϋπολογισµού για το 2009 στην αρµόδια επιτροπή της βουλής, αφού η κυβέρνηση, 
όπως είπε, δεν προβλέπει καµία µεταρρύθµιση στο ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό 
σύστηµα, σε αντίθεση µε τις συστάσεις του ∆ΝΤ, ενώ αµφισβήτησε την ορθότητα των 
προβλέψεων του ∆ΝΤ για τον ρυθµό οικονοµικής ανάπτυξης  το 2009 της τάξεως του  
3,7%, όταν η αλβανική κυβέρνηση προβλέπει ρυθµούς της τάξεως του 6,3% για το 2009 
και 7% για τα επόµενα χρόνια.  
Ωστόσο, ο διοικητής της Τράπεζας Αλβανίας Αρντιάν Φουλάνι, σε δηλώσεις του στο 
αµερικανικό περιοδικό Forbes, εξέφρασε την εκτίµηση ότι ο ρυθµός οικονοµικής 
ανάπτυξης της Αλβανίας για το 2009, θα είναι 4,5%. 
Στη συνέντευξη τύπου µετά τη συνάντηση που είχαν ο Υπουργός Οικονοµικών Ριντβάν 
Μπόντε, ο διοικητής της Τράπεζας Αλβανίας Αρντιάν Φουλάνι και ο επικεφαλής της 
αποστολής του ∆ΝΤ στα Τίρανα Γκέρβιν Μπελλ, ο Υπουργός Μπόντε δήλωσε ότι η 
κυβέρνηση είναι πρόθυµη να συνεργαστεί µε το ∆ΝΤ, όχι όµως µε τους όρους που 
προβλέπει η σηµερινή συµφωνία η οποία λήγει στις αρχές του 2009. Παράλληλα, ο 
Μπόντε δήλωσε ότι οι διαπραγµατεύσεις για µια νέα συµφωνία µπορούν να αρχίσουν 
µόνο µετά τις εκλογές του 2009.  
Ο εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής οµάδας του Σ.Κ Εριόν Μπράτσε, χαρακτήρισε 
«σκανδαλώδη» την απόφασή της κυβέρνησης να µη διαπραγµατευτεί µε το ∆ΝΤ την 
ανανέωση της θητείας της αποστολής του στην Αλβανία, διότι, σύµφωνα µε τον κ. 
Μπράτσε, η κυβέρνηση επιθυµεί να αποφύγει τον έλεγχο, ώστε  να διαθέσει τα κονδύλια 
του προϋπολογισµού όπως και όπου αυτή θέλει, πάντα µε γνώµονα την εκλογική 
αξιοποίησή τους.  
 
 



Ευρωπαϊκή Τράπεζα: Η οικονοµική ανάπτυξη της χώρας θα πέσει στο 5% 
Σε έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης για τους ρυθµούς 
οικονοµικής ανάπτυξης των χωρών της ΝΑ Ευρώπης, επισηµαίνεται ότι οι ρυθµοί 
οικονοµικής ανάπτυξης της Αλβανίας για το 2008 θα είναι 6,1%, ενώ το 2009, λόγω και 
της διεθνούς χρηµατοοικονοµικής κρίσης, θα πέσουν στο 5%.  
 
΄΄Ναι΄΄ στη βιοµηχανική ζώνη του Πόρτο Ροµάνο 

Μετά την έγκριση από την Επιτροπή Χωροταξίας της Περιφέρειας ∆υρραχίου σχεδίου, 
για τη δηµιουργία βιοµηχανικής και ενεργειακής ζώνης στην τοποθεσία Πόρτο Ροµάνο, 
έξι περίπου χλµ. βόρεια της πόλης του ∆υρραχίου,  το σχέδιο έργου θα κατατεθεί για 
έγκριση στην κρατική Επιτροπή Χωροταξίας. Το σχέδιο, το οποίο προβλέπεται να 
επεκταθεί σε έκταση 8100 στρεµµάτων, περιέχει τουλάχιστον πέντε µονάδες που θα 
επιβαρύνουν το περιβάλλον, και συγκεκριµένα: τον τερµατικό σταθµό αργού πετρελαίου 
στο Πόρτο Ροµάνο, ένα διυλιστήριο µε δυνατότητα επεξεργασίας 3–5 εκατ. τόνων 
πετρελαίου το χρόνο, συγκρότηµα δεξαµενών για χηµικές ουσίες και λιπαντικά, έναν 
Θ/Η σταθµό ισχύος 300–800 ΜW, µονάδα επεξεργασίας βιολογικών ουσιών καύσης, 
µονάδα µετατροπής του υγραερίου σε αέριο κλπ. Μέρος αυτού του σχεδίου, αποτελεί το 
ενεργειακό συγκρότηµα που θα κατασκευάσει η ιταλική εταιρεία ENEL. Η έγκριση της 
επιτροπής χωροταξίας ∆υρραχίου και η προηγούµενη απόφαση του Ρυθµιστικού Φορέα 
Ενέργειας για την κατασκευή υποθαλάσσιου καλωδίου 400 KW για τη µεταφορά της 
ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγεται στο Πόρτο Ροµάνο προς την Casamassima 
Ιταλίας,  αποτελούν προϋπόθεση για την κατασκευή του Θ/Η σταθµού σε έκταση γης 
στην οποία θα συµπεριλαµβάνονται τα οικόπεδα που έχει αγοράσει ο βόσνιος 
επιχειρηµατίας Νταµίρ Φάζλιτς στο Πόρτο Ροµάνο, γεγονός το οποίο έχει απασχολήσει 
εντονότατα τα αλβανικά ΜΜΕ το τελευταίο διάστηµα. 
Η βιοµηχανική ζώνη του Πόρτο Ροµάνο, θα διαχωρίζεται από την τοποθεσία Κόλπος του 
Λάλεζ, επίσης στις ακτές του ∆υρραχίου, η οποία προορίζεται για ανάπτυξη τουρισµού 
υψηλών προδιαγραφών. Φηµολογείται ότι ο Φάζλιτς έχει αγοράσει οικόπεδα και στον 
Κόλπο του Λάλεζ. Στην ίδια τοποθεσία, σύµφωνα µε  φήµες, έχει οικόπεδα και η κόρη 
του Πρωθυπουργού της Αλβανίας, Αργκίτα Μαλτέζι. 
 
Συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση Φάζλιτς 
Η αλβανική εισαγγελία η οποία διερευνά την υπόθεση Φάζλιτς και έχει υπόνοιες ότι ο 
βόσνιος έκανε ξέπλυµα χρηµάτων στην Αλβανία, έστειλε συστηµένη επιστολή στην 
Κύπρο µε την οποία ζητά από τις κυπριακές αρχές στοιχεία για την εταιρεία ΄΄Altaria 
Research Limited́́ στην οποία ο Φάζλιτς, σύµφωνα µε πληροφορίες, πούλησε έναντι 1,7 
εκατ. ευρώ, την εταιρεία του ΄΄Crown Acquisitionś́  µε έδρα την Αλβανία, η οποία όµως 
δεν είχε καµία δραστηριότητα. Υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι η αγοραπωλησία αυτή 
ήταν µια καθαρή υπόθεση ξεπλύµατος χρηµάτων. Εξάλλου η εισαγγελία, σύµφωνα µε 
την ε/φ, θα καλέσει πρώτο να καταθέσει για την υπόθεση Φάζλιτς, τον Εριόν Ισούφι, 
κουνιάδο του αλβανού ΥΠΕΞ Λουλζίµ Μπάσα. Ο Ισούφι ήταν για µεγάλο διάστηµα 
διαχειριστής των εταιρειών του Φάζλιτς στην Αλβανία.  
 
Σχέδιο για 20 εκατ. δενδρύλλια ελιάς στην Αλβανία  
Ο Πρωθυπουργός κ. Μπερίσα, µιλώντας χθες στη συνεδρίαση του υπουργικού 
συµβουλίου, δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι πρόθυµη να στηρίξει οικονοµικά σχέδιο του 
Υπουργείου Γεωργίας, το οποίο προβλέπει τη φύτευση 20 εκατ. δενδρυλλίων ελιάς σε 
όλη τη χώρα, από τη Σκόδρα µέχρι τα Εξαµίλλια Αγ. Σαράντα.  



 
∆ιεύρυνση αρµοδιοτήτων του Πρωθυπουργού για το πυρηνικό εργοστάσιο 

∆ιεύρυνση των αρµοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στο θέµα κατασκευής πυρηνικού 
εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Αλβανία, αποφάσισε η κυβέρνηση 
στη συνεδρίασή της, στις 12 Νοεµβρίου 2008. Σύµφωνα µε αυτή την απόφαση, ο 
Πρωθυπουργός θα µπορεί εφεξής να διευθύνει και να συντονίζει τη συνεργασία µε τον 
∆ιεθνής Οργανισµό Ατοµικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ), καθώς και µε κρατικούς φορείς και 
ειδικευµένες υπηρεσίες της Αλβανίας ή και άλλων χωρών.  
 
Αποκλειστική συνέντευξη της ΥΠΕΞ της Ελλάδος κας Μπακογιάννη για τον τ/σ 
Vizion Plus 
Αποκλειστική συνέντευξη  έδωσε στην Αθήνα η Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, κα 
Ντόρα Μπακογιάννη στη δηµοσιογράφο Γιονίντα Σέχου, η οποία µεταδόθηκε το βράδυ 
της Κυριακής 16 Νοεµβρίου τ.ε. από τον ιδιωτικό αλβανικό τηλεοπτικό σταθµό Vizion 
Plus,  
 
Ευρωπαϊκοί αγωγοί αερίου µέσω Αλβανίας 
Το 2009 η Ε.Ε θα ιδρύσει έναν τεράστιο όµιλο ευρωπαϊκών εταιρειών ο οποίος θα 
αγοράζει φυσικό αέριο από την περιοχή της Κασπίας και του Αζερµπαϊτζάν και θα το 
µεταφέρει µε αγωγούς προς τις χώρες της Ε.Ε. Στόχος είναι η µείωση της εξάρτησης των 
δυτικών χωρών από το ρωσικό αέριο. Η µεταφορά του αερίου προβλέπεται να ξεκινήσει 
το 2013 µέσω δύο αγωγών: ο πρώτος θα διασχίζει τη Ρουµανία και την Ουγγαρία ενώ ο 
δεύτερος τα Σκόπια, το Κόσοβο, την Αλβανία το Μαυροβούνιο, τη Βοσνία, την Κροατία 
και τη Σλοβενία.  
 
 Επέκταση συµφωνίας συνεργασίας Αλβανίας και ΠΓ∆Μ στον τοµέα της Υγείας  
Η αλβανία και η ΠΓ∆Μ θα διευρύνουν την συνεργασία τους στον τοµέα της Υγείας 
σύµφωνα µε δηλώσεις της Υπουργού Υγείας της Αλβανίας κας Anila Godo, µετά από 
επίσηµη επίσκεψη της στην ΠΓ∆Μ. Η υπάρχουσα συµφωνία συνεργασίας έχει 
υπογραφεί απο το 2001 και περιλαµβάνει µεταφορά φαρµάκων συνεργασία αστον 
φαρµακευτικό τοµέα και στην υγιεινή  
 
 Συνέντευξη του έλληνα  Συµβούλου Οικον. και Εµπορ. Υποθέσεων στην ε/φ Shqip  
Υπό τον τίτλο: «Να επενδύσεις στην Αλβανία; ∆εν αρκεί µόνο η µείωση των φόρων», η 
ε/φ Shqip δηµοσίευσε συνέντευξη του επικεφαλής του Γραφείου Οικονοµικών και 
Εµπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στα Τίρανα, Χρήστου Φαρµάκη, στις 
17 Νοεµβρίου τ.ε. Στη συνέντευξή τονίζεται, µεταξύ άλλων ότι  «η Ελλάδα παραµένει ο 
δεύτερος εµπορικός εταίρος της Αλβανίας µετά την Ιταλία. Σύµφωνα µε τα στατιστικά 
στοιχεία το 2007 οι εξαγωγές της Ελλάδος προς την Αλβανία, συνολικής αξίας 652,9 
εκατ δολαρίων, αυξήθηκαν κατά 15,5%.  Στους εννέα πρώτους µήνες του 2008 οι 
ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 19%, ενώ οι αλβανικές προς την Ελλάδα κατά 
26%»  
Στη συνέχεια ο κ. Φαρµάκης αναφέρθηκε στο ρόλο του Ελληνικού Σχεδίου για την 
Οικονοµική Ανοικοδόµηση των Βαλκανίων (ΕΣΟΑΒ) και  στις ελληνικές επενδύσεις 
στην Αλβανία, υπογραµµίζοντας ότι στην Αλβανία σήµερα δραστηριοποιούνται πάνω 
από 270 ελληνικές εταιρείες. Τέλος έγινε αναφορά στις δυο εκδηλώσεις που διοργάνωσε 
το Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων την Τετάρτη 19 Νοεµβρίου και την 
Πέµπτη 20 Νοεµβρίου, οι οποίες αφορούσαν την Τετάρτη 19 Νοεµβρίου κονσέρτο του 



αλβανού τσελίστα Ρενάτο Ρίπο, συνοδευόµενου στο πιάνο από τον Άρη Γαρουφαλλή, 
στην αίθουσα της Ακαδηµίας, σε συνεργασία µε το Ελληνο- Αλβανικό Επιµελητήριο, 
ενώ την Πέµπτη, 20 Νοεµβρίου,  πραγµατοποιήθηκε  στα Τίρανα το 2ο Φόρουµ σχετικά 
µε τις προοπτικές των οικονοµικών σχέσεων των δύο χωρών. 
 
Βελτίωση στον τοµέα διαχείρησης παρουσιάζει η εταιρεία διανοµής ηλεκτρικής 
ενέργειας, µετά τους πρώτους µήνες ιδιωτικοποίησης της.  
Βελτίωση στην συγκέντρωσης των συνδροµών των καταναλωτών της και µείωση στο 
ποσοστό απωλειών ενέργειας σηµείωσε η εταιρεία διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας OSSH 
η οποία αποτελεί το τµήµα της Κρατικής Επιχείρησης Ηλεκτρισµού της Αλβανίας το 
οποίο ιδιωτικοποιήθηκε. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονοµίας, Εµπορίου και 
Ενέργειας κ. Genc Ruli σε συνέντευξη τύπου την ∆ευτέρα 17 Νοεµβρίου, o αριθµός των 
καταναλωτών που ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους αυξήθηκε κατά 85% µετά την 
ιδιωτικοποίηση της εταιρείας. Σύµφωνα µε τον γενικό ∆ιευθυντή της OSSH κ. Sait 
Dollapi οι απώλειες ενέργειας µειώθηκαν κατά 27,32% την περίοδο Ιουλίου-Οκτωβρίου 
2008 από 34,47% το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους. Τέλος ο κ. Sait 
Dollapi ανακοίνωσε ότι η OSSH επενδύει στα δίκτυα χαµηλού και µεσαίου voltage. 
 
∆εύτερο  Φόρουµ  για τις οικονοµικές σχέσεις  Ελλάδος - Αλβανίας 
Πραγµατοποιήθηκε στις 20 Νοεµβρίου 2008,  για δεύτερη συνεχή χρονιά, σε αίθουσα 
του ξενοδοχείου  Sheraton των Τιράνων, το Φόρουµ για τις  Οικονοµικές σχέσεις 
Ελλάδος – Αλβανίας, το οποίο διοργάνωσε το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών 
Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Αλβανία  
  
Συνάντηση ελλήνων επιχειρηµατιών  µε τοπικές αρχές και αλβανούς 
συναδέλφους τους     
Στις 21 Νοεµβρίου τ.ε. έλληνες  επιχειρηµατίες – µέλη εµπορικών επιµελητηρίων 
Βορείου Ελλάδος- συναντήθηκαν στο Εµπορικό Επιµελητήριο Κορυτσάς µε τοπικές 
αρχές και αλβανούς συναδέλφους τους, µε θέµα το συντονισµό των δράσεων στο πλαίσιο 
των  έργων που προβλέπει το Πρόγραµµα INTERREG .  
 
Συµµετοχή του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας της Αλβανίας στο οικονοµικό φόρουµ 
της Αχρίδας 
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας Τόπι, µετείχε στις 21 Νοέµβριου τ.ε. στο Περιφερειακό 
Οικονοµικό Φόρουµ,  στην πόλη Αχρίδα της ΠΓ∆Μ  µε θέµα: «Ανταγωνιστές και 
συνέταιροι στην πορεία προς την Ε.Ε». Στο Φόρουµ, συµµετείχαν και οι Πρόεδροι της 
ΠΓ∆Μ, Κροατίας, Βουλγαρίας, Βοσνίας και Μαυροβουνίου.  
 

Κατασκευή διεθνούς σιδηροδροµικού δικτύου Αλβανίας-ΠΓ∆Μ.  

Στις 24 Νοεµβρίου τ. Ε. οι Πρωθυπουργοί της Αλβανίας και της ΠΓ∆Μ εκδήλωσαν 
ενδιαφέρον για την κατασκευή το επόµενο έτος, ενός ∆ιεθνούς σιδηροδροµικού δικτύου 
που θα ενώνει τις δύο χώρες. Από πλευράς της ΠΓ∆Μ έχει ήδη οριστεί η διαδροµή από 
όπου θα περάσει το σιδηροδροµικό δίκτυο ενώ ο αλβανός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η 
Αλβανία πρόκειται να ολοκληρώσει εντός του 2009, τα 3 χλµ σιδηροδροµικής γραµµής 
που της αντιστοιχούν.  

 



Η ΕΕ χορηγεί 962.000 Ευρώ για την δηµιουργία µονάδας “πλαστικής χειρουργικής”  

Η ΕΕ θα χορηγήσει 962.000 Ευρώ για την δηµιουργία της µονάδας “πλαστικής 
χειρουργικής” του Νοσοκοµείου “Μητέρα Τερέζα”, σύµφωνα µε την συµφωνία που 
υπεγράφη στις 22 Νοεµβρίου τ.ε. µεταξύ της κ. Anila Godo Υπουργό Υγείας της 
Αλβανίας, της Γενικής ∆ιευθύντριας του Νοσοκοµείου κας Gjeorgjina Kuli και του επι 
κεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Αλβανία Πρέσβεως  Helmuth Lohan.  
 
Η κατασκευή του οδικού Άξονα 8  
Η κατασκευή του οδικού άξονα 8 και η δυνατότητα εξεύρεσης οικονοµικών πόρων, θα 
αποτελέσει το κύριο θέµα της συνάντησης στα Τίρανα των Πρωθυπουργών της Ιταλίας, 
Αλβανίας, ΠΓ∆Μ και του Προέδρου της Βουλγαρίας, οι οποίοι θα συνοδεύονται από 
τους Υπουργούς Μεταφορών, στις 2 ∆εκεµβρίου τ.ε., ώστε να κατασκευαστεί το 
συντοµότερο δυνατόν για να καταστεί δυνατή η έναρξη λειτουργίας του παράλληλα µε 
την ΄΄Εγνατία Οδό΄΄ που κατασκευάζεται στην Ελλάδα. Πρόκειται για την οδική αρτηρία 
που θα ενώνει  τα αλβανικά λιµάνια µε τα Βουλγαρικά. Ο Άξονας 8, έχει µείνει  εκτός 
ατζέντας της Ε.Ε η οποία έχει προσανατολιστεί στη χρηµατοδότηση του άξονα 
Πολωνίας- Pουµανίας-Ρωσίας. 
 
Ιταλικό ενδιαφέρον για αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας.  
Τους εκπροσώπους δύο ιταλικών εταιρειών, δέχθηκε στις 24 Νοεµβρίου τ.ε. ο 
Πρωθυπουργός της Αλβανίας κ. Σαλί Μπερίσα, οι οποίοι του ανέπτυξαν το σχέδιό τους 
να κατασκευάσουν σε διάφορα σηµεία της χώρας, έξι µονάδες αξιοποίησης της ηλιακής 
ενέργειας, αναλαµβάνοντας παράλληλα και την κατασκευή των γραµµών µεταφοράς της 
ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Πρωθυπουργός, δήλωσε ότι το σχέδιό τους είναι ευπρόσδεκτο 
και ότι θα έχουν τη συµπαράσταση των αλβανικών αρχών. 
 
Άδεια για την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας 
Η επιτροπή χωροταξίας της Περιφέρειας Αυλώνος, στις 27 Νοεµβρίου τ.ε. έδωσε άδεια 
για δύο έργα, τα οποία θα υλοποιηθούν από ιταλικές εταιρείες: το πρώτο προβλέπει την 
κατασκευή γραµµής υψηλής τάσεως 400 kw, που θα ξεκινά από τις ακτές της Νάρτας µε 
προορισµό το Μπρίντιζι µέσω Αδριατικής µε υποθαλάσσιο καλώδιο, µήκους 130 χλµ και 
σε βάθος 800 µέτρων, ενώ το δεύτερο αφορά sthn κατασκευή µονάδων αξιοποίησης της 
αιολικής ενέργειας στη χερσόνησο Καραµπουρούνι, στην κοινότητα Κότα και σε 
τοποθεσία κοντά στην Αυλώνα. 
 
Συναντήσεις µε επιχειρηµατικούς φορείς του Πρόεδρου της Αλβανίας κατα την 
επίσηµη επίσκεψη του στην Τουρκία 
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας της Αλβανίας Μπαµίρ Τόπι, επικεφαλής αντιπροσωπείας 
πραγµατοποίησε  διήµερη επίσηµη επίσκεψη στην Τουρκία στις 26 και 27 Νοεµβρίου 
τ.ε. , µετά από  πρόσκληση του τούρκου οµολόγου του Αµπντουλάχ Γκιούλ. Ο Πρόεδρος 
πραγµατοποίησε συναντήσεις µε τούρκους και αλβανικής καταγωγής επιχειρηµατίες, µε 
εκπροσώπους εµπορικών και βιοµηχανικών επιµελητηρίων και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης στους οποίους παρουσίασε τις ευκολίες που παρέχει η Αλβανία στους 
ξένους επενδυτές και τους κάλεσε να επενδύσουν στην Αλβανία, κυρίως στους τοµείς 
ενέργειας, τουρισµού, έργων υποδοµής κ.α.  
 
 



Επίσκεψη Τζουκάνοβιτς στα Τίρανα 
Την επιθυµία των δύο χωρών για την προώθηση των διµερών οικονοµικών σχέσεων 
εξέφρασαν οι Πρωθυπουργοί της Αλβανίας κ. Σάλι Μπερίσα και του Μαυροβουνίου κ. 
Μίλο Τζουκάνοβιτς, κατά τη διάρκεια 24ωρης επίσκεψης στην Αλβανία, του τελευταίου, 
στις 25 Νοεµβρίου τ.ε. Συγκεκριµένα, στην ατζέντα της οικονοµικής συνεργασίας των 
δύο χωρών υπάρχουν τα ακόλουθα κοινά προγράµµατα: Περιφερειακό ενεργειακό 
σύστηµα, περιφερειακή τουριστική ζώνη, αεροπορική γραµµή Τίρανα – Ποντγκόριτσα, 
ναυτικά δροµολόγια ∆υρράχιο- Τίβαρ και αυτοκινητόδροµοι Σενγκίν – Ουλκίν, Σκόδρα 
– Χάνι ι Χότιτ και Σκόδρα-Βερµός. 
Σε κοινή συνέντευξη που έδωσαν µετά τη συνάντησή τους, οι δύο Πρωθυπουργοί,  
εξέφρασαν την επιθυµία των δύο χωρών να υποβάλουν αίτηση για να αποκτήσουν οι δύο 
χώρες το καθεστώς της χώρας – υποψηφίου µέλους της Ε.Ε,  
 
Ελληνο-βελγικό αρχιτεκτονικό γραφείο κερδίζει διαγωνισµό στα Τίρανα 
∆ιεθνή διαγωνισµό στις 26 Νοεµβρίου τ.ε.  που προκήρυξε ο ∆ήµος Τιράνων για την 
καλύτερη αρχιτεκτονική µελέτη κατασκευής ενός εκ των δύο πύργων, που πρόκειται να 
κτιστούν στο βορειοανατολικό τµήµα των Τιράνων, κέρδισε το ελληνο-βελγικό γραφείο 
΄΄Gigantes – Zeggelis Architects 
 
 Ετήσια ∆ιεθνής Έκθεση στα Τίρανα 

Η 15η ∆ιεθνής Έκθεση Τιράνων διοργανώθηκε  από την εταιρεία Klik Ekspo Group, µε 
συµµετοχή πολλών εταιρειών και επιχειρηµατιών από διάφορες χώρες  Αναφερόµενα 
στη φετινή έκθεση, τα αλβανικά ΜΜΕ έδωσαν έµφαση στη συµµετοχή του 
Κοσσυφοπεδίου µε το δικό του περίπτερο. Σύµφωνα µε την ε/φ Αλµπάνια, «η εταιρεία 
Klik Ekspo Group στις προσπάθειές της για τη συµµετοχή του Κοσόβου µε το δικό του 
περίπτερο σ΄ αυτή τη έκθεση, είχε και την υποστήριξη του Πρωθυπουργού του 
Κοσσυφοπεδίου Χασίµ Θάτσι». Τα αλβανικά ΜΜΕ πρόβαλλαν δηλώσεις ορισµένων 
επιχειρηµατιών από το Κόσοβο, οι οποίοι εξέφρασαν  την ικανοποίησή τους για τη 
συµµετοχή τους στη φετινή διεθνή έκθεση που διοργανώνεται κάθε χρόνο στην αλβανική 
πρωτεύουσα.  
 


