ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008
(επισκόπηση οικονοµικών ειδήσεων από τον αλβανικό τύπο)
Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Σύµβουλος ΟΕΥ Α’ Επιµέλεια: Σπύρος Λιόντος-Γραµµατέας ΟΕΥ Α’

Πρεσβεία της Ελλάδας - Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Τιράνων
5, Rr. Deshmoret e 4 Shkurtit – Sky Tower – E-mail: ecocom-tirana@mfa.gr
Tel +355 4 228980 και +355 4 2247323Fax +355 4 228979

1. Περαιτέρω αύξηση των τιµών
Σε έκθεση της Τράπεζας Αλβανίας, τονίζεται ότι η Αλβανία είναι εκτεθειµένη στον
κίνδυνο περαιτέρω αύξησης των τιµών στο µέλλον. Όπως επισηµαίνεται, οι
αυξανόµενες εισαγωγές προϊόντων από χώρες µε υψηλό δείκτη πληθωρισµού,
αποτελούν τον κυριότερο κίνδυνο µεταφοράς του πληθωρισµού αυτού και στην
Αλβανία και συνεπώς και της αύξησης των τιµών. Εκτιµάται όµως, ότι ο
πληθωρισµός στη χώρα θα ακολουθήσει τους επόµενους µήνες πτωτική τάση και θα
φτάσει στο τέλος του πρώτου 6µηνου του 2009, στο 3,2 % περίπου.
2. INSTAT: Ο πληθωρισµός τον Αύγουστο στο 2,5%
Η Στατιστική Υπηρεσία της Αλβανίας (INSTAT) ανακοίνωσε ότι ο πληθωρισµός στη
χώρα τον Αύγουστο έπεσε στο επίπεδο του 2,5%, ήταν δηλαδή µέσα στο
επιτρεπόµενο όριο του 2% - 4%, που αποτελεί και το στόχο της Τράπεζας της
Αλβανίας και της αποστολής του ∆ΝΤ.
Ο πληθωρισµός τον Ιούλιο, σύµφωνα µε την ίδια πηγή υποχώρησε και έπεσε στο
3,7%, σε σύγκριση µε 4,6% που ήταν το Μάρτιο. Η πτώση οφείλεται στη µείωση
ορισµένων εισαγωγών, όπως φρούτων και λαχανικών, λόγω της εγχώριας παραγωγής.
3. Αυξάνεται το εµπορικό έλλειµµα της Αλβανίας
Σύµφωνα µε στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας Αλβανίας INSTAT, και για το
πρώτο 6µηνο του 2008, το εµπορικό έλλειµµα της χώρας παρουσιάζεται αυξηµένο σε
σύγκριση µε την ίδια περυσινή περίοδο. Συγκεκριµένα το εµπορικό έλλειµµα της
χώρας για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2008 ανέρχεται σε 1,2 δισεκ. ευρώ,
παρουσιάζεται δηλαδή αυξηµένο κατά 164 εκατ. ευρώ σε σύγκριση µε το πρώτο
6µηνο του 2007. Ωστόσο, σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές, οι κυριότεροι εµπορικοί
εταίροι της χώρας συνεχίζουν να παραµένουν η Ιταλία και η Ελλάδα.
4. Την τελική τιµή πώλησης καυσίµων προσδιορίζουν οι εισαγωγικές εταιρείες
Το αλβανικό υπουργείο οικονοµικών ενέκρινε εγκύκλιο, βάσει της οποίας η τελική
τιµή πώλησης των καυσίµων και των τσιγάρων θα προσδιορίζεται από τις εταιρείες
εισαγωγής τους. Σύµφωνα µε την νέα οδηγία του υπουργείου, οι µεγάλες εισαγωγικές
εταιρείες (και όχι τα πρατήρια) των καυσίµων και των τσιγάρων είναι υποχρεωµένα
να δηλώσουν τις τελικές τιµές των προϊόντων που εισάγουν και να καταβάλουν τους
φόρους επί της τελικής τιµής. Αυτό σηµαίνει, ότι οι εισαγωγικές εταιρίες είναι
υποχρεωµένες να καταβάλουν ΦΠΑ επί της λιανικής τιµής.
5. Οι αλβανοί και φέτος στην Τουρκία για διακοπές
Σύµφωνα µε πηγές του αλβανικού υπουργείου εσωτερικών, από την 1η Ιουνίου µέχρι
και 12 Αυγούστου, 500 χιλ. περίπου αλβανοί πολίτες ταξίδεψαν εκτός Αλβανίας.
Γνωρίζοντας ότι η περίοδος αυτή είναι περίοδος διακοπών, η συντριπτική τους
πλειοψηφία, πάνω από 400 χιλ. άτοµα, προτίµησαν φέτος άλλες χώρες για τις
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διακοπές τους. Η τουριστική κίνηση φέτος από Αλβανία προς άλλες χώρες
παρουσιάζεται αυξηµένη κατά 20% σε σύγκριση µε πέρυσι.
Και για φέτος, η Τουρκία συνεχίζει να είναι η χώρα που προτιµούν οι αλβανοί να
περάσουν τις διακοπές τους. Σύµφωνα µε πηγές από τα τουριστικά γραφεία, το 70%
των αλβανών που θέλουν να περάσουν τις διακοπές τους στο εξωτερικό, προτιµούν
την Τουρκία. Οι λόγοι για τους οποίους προτιµούν την Τουρκία, είναι τρεις:
1. Οι αλβανοί για να πάνε στην Τουρκία δεν χρειάζονται βίζα, 2. Το κόστος για τις
διακοπές τους στην Τουρκία είναι χαµηλότερο σε σχέση µε άλλες χώρες και 3. Η
νοοτροπία αλβανών και τούρκων είναι σχεδόν η ίδια (λόγω και της θρησκευτικής
ταυτότητας).
Το πακέτο για 10ηµερες διακοπές στην Τουρκία, κυµαίνεται µεταξύ 1200 και 1600
ευρώ για δύο άτοµα. Σύµφωνα µε τα τουριστικά γραφεία η τάση αυτή προς την
Τουρκία θα επικρατήσει και για τα δύο επόµενα χρόνια. Ένας δεύτερος προορισµός
των αλβανών είναι η Αίγυπτος (και για την Αίγυπτο η λήψη βίζας είναι εύκολη) όπου
το πακέτο για το Σαρµ Ελ Σεϊκ για 10 ηµέρες ξεκινά από 510 ευρώ το άτοµο.
Λιγότεροι αλβανοί (λόγω και της βίζας) πάνε διακοπές στην Ισπανία ή και σε άλλες
χώρες.
6. Η Αλβανία πρόθυµη να παράγει ελικόπτερα
Οι Γερµανοί ενδιαφέρονται να παράγουν ελικόπτερα στην Αλβανία. Ο 52χρονος κ.
Roel Pieper πρόεδρος της γερµανικής εταιρείας παραγωγής ελικοπτέρων «ETIRC
aviation S.a.r.l», έγινε δεκτός από τον Π/Θ της χώρας κ. Μπερίσα και του ανέπτυξε
τα σχέδια της εταιρείας του να ανοίξει στην Αλβανία παράρτηµα της εταιρείας του
για την παραγωγή ελικοπτέρων. Στόχος της επίσκεψης στην Αλβανίας, σύµφωνα µε
τον πρόεδρο της γερµανικής εταιρείας, ήταν να διερευνήσει και για τον κατάλληλο
χώρο υλοποίησης του σχεδίου της εταιρείας. Ο κ. Μπερίσα από πλευράς του
ευχαρίστησε τον κ. Pieper και του εξέφρασε την υποστήριξη της κυβέρνησής του να
βοηθήσει και να διευκολύνει το project αυτό.
7. Έκθεση του ∆ΝΤ: Οι κίνδυνοι για την αλβανική οικονοµία
Το ∆ΝΤ έδωσε στη δηµοσιότητα την ετήσια έκθεσή του για την πορεία της
οικονοµίας. Ειδικότερα για την Αλβανία, η έκθεση τονίζει ότι παρά την πρόοδο που
σηµείωσε η χώρα τα τελευταία χρόνια, βρίσκεται ενώπιον σοβαρών οικονοµικών
προκλήσεων. Τα πιο σοβαρά προβλήµατα, σύµφωνα µε την έκθεση, εντοπίζονται
στον ενεργειακό τοµέα και στο κλίµα που επικρατεί στη χώρα για την επιχειρηµατική
δραστηριότητα. Ειδικότερα, τα προβλήµατα για την αλβανική οικονοµία, έχουν ως
εξής:
* Η διεθνής αύξηση των τιµών καταναλωτικών αγαθών θα επηρεάσει άµεσα την
αλβανική οικονοµία, λόγω της συνεχούς αύξησης των εισαγωγών.
* Το επιχειρηµατικό κλίµα που επικρατεί στην Αλβανία, δεν είναι τόσο ευνοϊκό για
τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, λόγω των εµποδίων που προέρχονται από τη διαφθορά,
από τις εκκρεµείς διαφορές στα δικαστήρια και από το άλυτο πρόβληµα της
ιδιοκτησίας.
* Η αύξηση της δανειοδότησης από τις ιδιωτικές τράπεζες συντελεί σε οικονοµικό
ρίσκο. Η κατάσταση θα βελτιωνόταν µε µια σωστή διαδικασία νοµιµοποίησης των
αυθαιρέτων.
* Η συνεχιζόµενη ενεργειακή κρίση, η αδυναµία είσπραξης των λογαριασµών εκ
µέρους των πελατών της KESH, θα επιδεινώσουν την οικονοµική κατάσταση της
κρατικής επιχείρησης ηλεκτρισµού, πράγµα που θα δυσκολέψει την ιδιωτικοποίησή
της.
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Στην ίδια έκθεση του ∆ΝΤ, στο τµήµα που αναφέρεται στην Αλβανία, επισηµαίνεται
ότι η χώρα αυτή, παρά τη σχετική πρόοδο, παραµένει η πιο επικίνδυνη χώρα στην
Ευρώπη και µια από τις πιο επικίνδυνες στον κόσµο, όσον αφορά την ασφάλεια των
επενδύσεων. Τα στοιχεία για την έκθεσή του το ∆ΝΤ παίρνει από το «PRS Group
INC» και από τις αλβανικές αρχές. Γενικά οι δείκτες περί κινδύνου για τις επενδύσεις
στην Αλβανία έχουν βελτιωθεί, όµως ο κυριότερος δείκτης, ο δείκτης της διαφθοράς,
έχει αυξηθεί τρεις φορές από την περίοδο 1998-2001 στην περίοδο 2005-2007.
8. Έκθεση της Παγκόσµιας Τράπεζας για το επιχειρηµατικό κλίµα στην
Αλβανία
Η Έκθεση της Παγκόσµιας Τράπεζας για την επιχειρηµατικότητα στις υπό ανάπτυξη
χώρες, στο κοµµάτι που αφορά την Αλβανία, τονίζει ότι η χώρα σηµείωσε πρόοδο
στις µεταρρυθµίσεις που έκανε. Συγκεκριµένα, η Έκθεση για το 2008 κατατάσσει την
Αλβανία στην 86η θέση, σε σύγκριση µε την 135η θέση που ήταν πέρυσι και έχει
θετικές εκτιµήσεις για τις µεταρρυθµίσεις, ασκεί όµως κριτική στη χώρα για το
υψηλό επίπεδο διαφθοράς και τους πολλούς και υψηλούς φόρους σε βάρος των
επιχειρήσεων. Η χώρα, σύµφωνα µε την έκθεση, έκανε βήµατα προς τα πίσω ως προς
τις διαδικασίες καταγραφής της περιουσίας, κατεβαίνοντας από την 56η θέση πέρυσι
στην 62η θέση φέτος, σηµείωσε όµως βήµατα προς τα εµπρός ως προς τη
διευκόλυνση στη λήψη δανείων από τις επιχειρήσεις. Η έκθεση επισηµαίνει επίσης
ότι το 2008, σε αντίθεση µε όσα ισχυρίζεται η κυβέρνηση, οι φόροι που πληρώνουν
οι επιχειρήσεις αυξήθηκαν αριθµητικά και ποσοτικά. Το 2008, σύµφωνα µε την
έκθεση, µια επιχείρηση στην Αλβανία πληρώνει ως φόρους το 50,5% των κερδών
της. Η φορολογική επιβάρυνση στην Αλβανία, σηµειώνει η έκθεση, είναι υψηλότερη
κατά 3% σε σύγκριση µε το µέσο όρο των χωρών της περιοχής και κατά 5%
υψηλότερη συγκριτικά µε τις χώρες του ΟΟΣΑ.
Στην ίδια έκθεση της Παγκόσµιας Τράπεζας αναφέρεται ότι το 65% των αλβανικών
εταιρειών πληρώνουν µίζες στην Εφορία απλώς για «να περαιωθεί η υπόθεσή τους».
Από τις εταιρείες που ερωτήθηκαν, αναφέρεται στην έκθεση, προκύπτει επίσης ότι οι
ζηµιές τους από τις διακοπές ρεύµατος ισοδυναµούν µε το 11% της κανονικής τους
παραγωγής, ενώ σε άλλες χώρες της περιοχής οι ζηµιές αυτές ανέρχονται σε 3%
µόνο.
9. 70 εκατ.ευρώ για το οδικό τµήµα Φίερι (Λέβαν)-Τεπελένι
Υπεγράφησαν παρουσία και του υπουργού δηµοσίων έργων και µεταφορών κ. Σοκόλ
Ολντάσι οι συµφωνίες έναρξης των εργασιών για την κατασκευή του οδικού
τµήµατος Φίερι (Λέβαν)–Τεπελένι. Η συνολική δαπάνη του έργου που
χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης ανέρχεται στα 70εκατ.ευρώ. Η αφετηρία
του δρόµου είναι το χωριό Λέβαν, που απέχει 10χλµ περίπου από το Φίερι, στη
διασταύρωση των οδών Φίερι– Αυλώνα και Τεπελένι–Λέβαν. Τη διάνοιξη του
δρόµου ανέλαβαν δύο εταιρείες, η ιταλική Todini Construzioni Generali και η
αυστριακή Alpine Bau Gmbh. Η ιταλική θα κατασκευάσει το πρώτο µέρος του
δρόµου, από το χωριό Λέβαν µέχρι το χωριό Ντάµες (Φράταρι) µήκους 37,5χλµ και
δαπάνης 39εκατ.ευρώ, ενώ οι αυστριακή θα κατασκευάσει το δεύτερο µέρος, από το
Ντάµες µέχρι το Τεπελένι, µήκους 32,5χλµ και δαπάνης 29εκατ.ευρώ. Το πρώτο
κοµµάτι Λέβαν–Ντάµες, θα είναι νέος δρόµος και θα ακολουθεί τη ροή του Αώου
ποταµού, ενώ το δεύτερο κοµµάτι Ντάµες (Φράταρι)–Τεπελένι, θα ακολουθήσει σε
γενικές γραµµές την υπάρχουσα οδό, αλλά θα είναι πολύ βελτιωµένο. Οι εργασίες για
τη διάνοιξη του δρόµου προβλέπεται να διαρκέσουν 30µήνες. Ο δρόµος αυτός
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εντάσσεται στο γενικότερο άξονα Βορρά–Νότου που διασχίζει την Αλβανία από την
Κακαβιά στα Ε–Α σύνορα µέχρι και το σηµείο Χάνι ι Χότιτ, στα σύνορα µε το
Μαυροβούνιο. Σήµερα στον υπάρχοντα άξονα, κυκλοφορούν 3500 αυτοκίνητα
ηµερησίως, ενώ το 2015 προβλέπεται ότι από το νέο άξονα Φίερι- Τεπελένι να
περνούν καθηµερνά 6000 οχήµατα.
Η ολοκλήρωση σε πέντε χρόνια του αλβανικού οδικού δικτύου σύµφωνα µε τις
ευρωπαϊκές προδιαγραφές, αποτελεί το στόχο της αποστολής στην Αλβανία του
Συλλόγου Ιταλών Κατασκευαστών σε συνεργασία µε την ιταλική πρεσβεία στα
Τίρανα. Αντιπροσωπεία του Συλλόγου µε επικεφαλής τον Γκεράρντο Καράντε έγινε
δεκτή από τον Υπουργό ∆ηµοσίων Έργων και Μεταφορών Σοκόλ Ολντάσι, ο οποίος
τους ανέπτυξε την εικόνα που παρουσιάζουν οι δηµόσιες επενδύσεις στην Αλβανία,
οι περισσότερες των οποίων διατίθενται στους δρόµους. Παράλληλα, ο κ. Ολντάσι
ενηµέρωσε τους ιταλούς και για τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η Αλβανία στον
ενεργειακό τοµέα. Μεταξύ των δύο συλλόγων κατασκευαστών, ιταλικού και
αλβανικού, υπεγράφη συµφωνία συνεργασίας.
10. 950 χιλ. στρέµµατα βοσκότοποι και δάση για αιολική ενέργεια
Η αλβανική κυβέρνηση σε συνεδρίασή της αποφάσισε να χορηγήσει άδεια
εκµετάλλευσης στην εταιρεία «Enpower Albania» Ε.Π.Ε σε 950 χιλ. στρέµµατα
βοσκότοπους και δασότοπους, που βρίσκονται στη µικρή χερσόνησο Καραµπουρούνι
στο νοµό Αυλώνας και εκτείνονται µέχρι και το χωριό Παλάσα Χειµάρρας. Η
εταιρεία αυτή, που ιδρύθηκε από την ιταλική εταιρεία «Moncada Construzioni», θα
εγκαταστήσει στο χώρο αυτό, µονάδες παραγωγής ρεύµατος, αξιοποιώντας την
αιολική ενέργεια. Η εταιρεία θα ενοικιάσει ή θα αγοράσει την έκταση αυτή από τους
ιδιώτες, στους οποίους ανήκει.
11. Θα πωληθεί το 61% των µετοχών της INSIG
Πριν δυο περίπου µήνες, η αλβανική κυβέρνηση µε αγγελία της στην «Financial
Times» ανακοίνωσε ότι είναι προς πώληση το 61% των µετοχών της µοναδικής
αλβανικής κρατικής ασφαλιστικής εταιρείας INSIG. To 39% των µετοχών της
εταιρείας κατέχουν η Παγκόσµια Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Την αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων της
INSIG για τον προσδιορισµό της τιµής πώλησής της κάνει η ξένη εταιρεία KPMG. H
διαδικασία για την πώληση της INSIG ξεκίνησε το 2004 και από τότε η εταιρεία
χάνει συνεχώς έδαφος στην αγορά. Για παράδειγµα, πέρυσι ήταν 3η ενώ φέτος έχει
περάσει στην 5η θέση µεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών της χώρας.
Την ίδια ώρα, σύµφωνα µε τον αλβανό υφυπουργό Οικονοµικών κ. Σερεφεντίν
Σέχου, είναι δέκα οι ξένες εταιρείες (τις οποίες δεν κατονοµάζει), που εκδήλωσαν
ενδιαφέρον για την αγορά του 61% των µετοχών της εταιρείας INSIG. Οι προσφορές
για την INSIG θα γίνουν γνωστές το µήνα Νοέµβριο.
12. Οι καναδοί της «Bankers» θα κατασκευάσουν δεξαµενή 13 χιλ. τόνων στην
Αυλώνα
Η καναδική εταιρεία «Bankers Petroleum», η οποία αξιοποιεί τα κοιτάσµατα
πετρελαίου στην περιοχή Πατόζ – Μαρίνεζ κοντά στο Φίερι υπέγραψε συµφωνία για
τον τερµατικό σταθµό εξαγωγής πετρελαίου στο λιµάνι της Αυλώνας και την
κατασκευή δεξαµενής χωρητικότητας 13 χιλ. κυβικών µέτρων πετρελαίου. Η
δεξαµενή αυτή θα βελτιώσει την εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρείας. Οι
εργασίες στον τερµατικό αυτό σταθµό προβλέπεται να ολοκληρωθούν το 2009 µε την
εγκατάσταση δεξαµενών µεγαλύτερης χωρητικότητας. Η καναδική εταιρεία εκτελεί
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αυτή τη στιγµή εργασίες γεώτρησης σε δύο φρέατα, ενώ τα τρία επόµενα χρόνια η
εταιρεία θα ανοίξει 110 κάθετα και οριζόντια φρέατα στην προαναφερόµενη
πετρελαιοφόρα περιοχή.
13. Καταναλωτικές δαπάνες αλβανών µεταναστών
Οι συνολικές καταναλωτικές δαπάνες των αλβανών µεταναστών που ήρθαν στην
πατρίδα τους το φετινό καλοκαίρι αναµένεται να ανέλθουν σε 200 εκατ. Ευρώ.
Υπάρχει ώµος φόβος για την προοπτική να σταµατήσει να υφίσταται, µεσοπρόθεσµα
ή µακροπρόθεσµα, αυτή η πηγή «αιµοδοσίας» της αλβανικής οικονοµίας.
14. Ολοκληρώθηκε η πώληση της ARMO
Ολοκληρώθηκε η πώληση της ARMO µε την υπεγράφη της σύµβασης πωλήσεως του
85% των µετοχών της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας ARMO στην κοινοπραξία που
σχηµάτισαν οι εταιρείες Anika Enterprises, Mercuria Energy Group Limited και
Refinery Associates of Texas. Η εν λόγω κοινοπραξία κατέβαλε ως εγγύηση το 20%
του τιµήµατος στο Υπουργείο Ενέργειας.
Η αλβανική κυβέρνηση ενέκρινε την απόφαση, που αφορά την ποιότητα του
πετρελαίου που παράγει η αλβανική πετρελαϊκή εταιρεία ARMO. H ARMO, θα
παράγει µόνο πετρέλαιο πρώτης ποιότητας (τύπου D1). Το πετρέλαιο αυτό είναι
καλύτερης ποιότητας και ρυπαίνει λιγότερο το περιβάλλον. Η εταιρεία, που έχει
αγοράσει την ARMO, έχει προθεσµία τριών ετών να βελτιώσει την ποιότητα του
πετρελαίου, διαφορετικά το πετρέλαιο που θα παράγει εκτός των προδιαγραφών
αυτών, δεν θα µπορεί να πωλείται στην αλβανική αγορά.
15. Υπουργός Ολοκλήρωσης: «Θα θέλαµε η Ελλάδα να µην ήταν τελευταία στην
επικύρωση της Συµφωνίας Σύνδεσης και Σταθεροποίησης»
Σε συνέντευξη της η Υπουργός Ολοκλήρωσης της Αλβανίας, κα Μαϊλίντα Μπρέγκου
αναφέρεται σε θέµατα που αφορούν τη διαδικασία ένταξης της Αλβανίας στην Ε.Ε.,
κυρίως όσον αφορά την επικύρωση της Συµφωνίας Σύνδεσης και Σταθεροποίησης
από χώρες που µέχρι στιγµής δεν την έχουν επικυρώσει ακόµη, και την πολιτική
κατάσταση εν όψει των βουλευτικών εκλογών του 2009. Στην ερώτηση «έχει
σταµατήσει η διαδικασία ένταξης της Αλβανίας στην Ε.Ε. επειδή δύο χώρες-µέλη της
Ε.Ε., η Γερµανία και η Ελλάδα δεν έχουν επικυρώσει ακόµη τη Συµφωνία Σύνδεσης
και Σταθερότητας µε την Αλβανία;», η υπουργός κα Μπρέγκου τόνισε ότι «δεν
πρόκειται για µπλοκάρισµα αυτής της διαδικασίας, διότι στην πραγµατικότητα η
διαδικασία αυτή εξελίσσεται, µάλλον µε γρηγορότερους ρυθµούς από ότι προβλεπόταν
στην αρχή». Σύµφωνα µε την κα Μπρέγκου «από τις επαφές µου µε τον Πρέσβη της
Γερµανίας στην Αλβανία, έχω ενηµερωθεί ότι η επικύρωση της Συµφωνίας από τη
Γερµανία θα ολοκληρωθεί στις αρχές του φθινοπώρου. Αναµένεται να ολοκληρωθεί
αυτή η διαδικασία και από τη γαλλική Γερουσία, και µετά και από την Ελλάδα.
Βλέποντας την υπόθεση µε το µάτι της γειτονικής χώρας, θα θέλαµε η Ελλάδα να µην
ήταν η τελευταία. Ελπίζω ότι η Ελλάδα θα ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία στο ίδιο
χρονικό διάστηµα µε την Γερµανία. Όµως δεν υπάρχει λόγος για ανησυχία, δεν υπάρχει
κανένα πολιτικό πρόβληµα».
16. Στο 13,4% η ανεργία στην Αλβανία
Η ανεργία στην Αλβανία ανέρχεται σε ποσοστό 13,4% επί των 3,5 εκατ. κατοίκων
της, βάσει των επισήµων στοιχείων του αλβανικού Υπουργείου Απασχόλησης. Το
µεγαλύτερο ποσοστό ανέργων συγκεντρώνει η Σκόδρα στο βορρά της Αλβανίας, και
ακολουθούν οι περιοχές των Τιράνων και του Ελµπασάν.
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17. Οι αµερικανοί χρηµατοδοτούν πέντε έργα στην Αλβανία
Σύµφωνα µε την κυβερνητική εκπρόσωπο και υπουργό Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
κα Μαϊλίντα Μπρέγκου, η Αλβανία επωφελήθηκε 16,4 εκατ. δολ. από το αµερικανικό
Ταµείο των Προκλήσεων της Χιλιετίας. Τα χρήµατα αυτά, σύµφωνα µε την κα
Μπρέγκου, θα διατεθούν την περίοδο 2008-2010 για τη χρηµατοδότηση πέντε έργων:
τη σύσταση του ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου, τη σύσταση ενιαίου κέντρου χορήγησης
αδειών λειτουργίας, την εδαφική καταγραφή και χωροταξικό προγραµµατισµό, την
εφαρµογή του νόµου για τις φορολογικές διαδικασίες και το άνοιγµα παραρτηµάτων
της ενιαίας µονάδας για την πάταξη της διαφθοράς σε ορισµένες πόλεις της χώρας.
18. Προς µείωση των χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας
H ψήφιση τον Ιούνιο του νέου νόµου «Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών», δήλωσε
στους δηµ/φους ο Υπουργός ∆ηµοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών κ.
Σοκόλ Ολντάσι, υποχρεώνει τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας στη χώρα να µειώσουν
τις τιµές στις υπηρεσίες που προσφέρουν, διαφορετικά θα υποστούν σοβαρές
κυρώσεις. Η µείωση των τιµών στην κινητή τηλεφωνία στην Αλβανία είχε
προγραµµατιστεί να ξεκινήσει µετά τις 15 Σεπτεµβρίου και να είναι 20% για τις
κλήσεις εσωτερικού και εξωτερικού. Υπενθυµίζουµε ότι κατά καιρούς ο αλβανικός
τύπος κατηγόρησε τις εταιρείες αυτές ότι εφαρµόζουν στην Αλβανία από τις
υψηλότερες τιµές στην Ευρώπη. Ο κ. Ολντάσι αναφέρθηκε και στο διαγωνισµό για τη
χορήγηση της τέταρτης άδειας κινητής τηλεφωνίας στην Αλβανία, ο οποίος,
σύµφωνα µε τον Υπουργό, µπορεί να γίνει στις αρχές Οκτωβρίου, ανάλογα µε τις
προσφορές που θα έρθουν.
19. Επενδυτικό ενδιαφέρον για την κινητή τηλεφωνία και για το οδικό δίκτυο
Αρχίζουν και γίνονται γνωστά τα ονόµατα των εταιρειών οι οποίες εκδηλώνουν
ενδιαφέρον συµµετοχής στο διεθνή διαγωνισµό που προκηρύχθηκε για τη χορήγηση
της άδειας λειτουργίας για τέταρτη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στην Αλβανία. Στον
Φορέα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων εκδήλωσαν το ενδιαφέρον
τους µερικές εταιρείες, ορισµένες από τις οποίες από χώρες της Ε.Ε. και µεταξύ τους
και η British Telecommunications (BT). Η προθεσµία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
την απόκτηση της τέταρτης άδειας κινητής τηλεφωνίας στην Αλβανία έληξε την 10η
Σεπτεµβρίου.
20. Αναφορά στο θέµα του πυρηνικού εργοστασίου στην Αλβανία
Ο πρέσβης της Ιταλίας στην Αλβανία κ. Σάµπα Ντ΄ Ελία, απαντώντας σε σχετική
ερώτηση δηµ/φου, επανήλθε στο γνωστό θέµα κατασκευής πυρηνικού εργοστασίου
παραγωγής ρεύµατος στην Αλβανία µε ξένες επενδύσεις, κυρίως ιταλικές. Ενώ η
αλβανική κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι κάνει συγκεκριµένα βήµατα για την κατασκευή
πυρηνικού εργοστασίου στην Αλβανία, ο ιταλός πρέσβης αρνείται την ύπαρξη
συγκεκριµένων ενεργειών για το εν λόγω σχέδιο. «∆εν υπάρχει τίποτα το
συγκεκριµένο για τον πυρηνικό σταθµό, υπάρχει µόνο µια δήλωση του Π/Θ σας κ.
Μπερίσα, ο οποίος εκδήλωσε επιθυµία για την κατασκευή του σταθµού, ασφαλώς
βάσει των διεθνών κανόνων. Εµείς σηµειώσαµε τις δηλώσεις του Π/Θ, αλλά δεν
υπάρχει τίποτα το συγκεκριµένο, δεν υπάρχει ενδιαφέρον ή κάποιο σχέδιο έργου από
ιταλικές εταιρείες», δήλωσε ο ιταλός πρέσβης.
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21. Η Κίνα τρίτος εµπορικός εταίρος της Αλβανίας
Η Κίνα αναδείχθηκε τελευταία σε τρίτο εµπορικό εταίρο της Αλβανίας, µετά την
Ιταλία και την Ελλάδα, αφήνοντας στην τέταρτη θέση την Τουρκία. Οι αλβανοί
καταναλωτές προτιµούν τα φθηνά κινέζικα από τα επίσης φθηνά τουρκικά
εµπορεύµατα, ανεξάρτητα από το µεγαλύτερο κόστος µεταφοράς τους από την Κίνα
σε σύγκριση µε την Τουρκία. Σηµειώνουµε ότι η Τουρκία διατήρησε για αρκετό
διάστηµα την τρίτη θέση στο εµπόριο µε την Αλβανία.
Σύµφωνα µε την αλβανική Στατιστική Υπηρεσία οι εµπορικές συναλλαγές µε την
Κίνα για το πρώτο οχτάµηνο του 2008 έφθασαν το ποσό των 20.687 εκ. λεκ, µε την
Τουρκία 18.917 εκ. λεκ (έναντι 18.938 εκ. λεκ την ίδια περίοδο του 2007) ενώ µε την
Ελλάδα οι εµπορικές συναλλαγές για την ίδια περίοδο έφτασαν το ποσό των 49.301
εκ. λεκ.
22. ∆ηλώσεις του Π/Θ Μπερίσα για τον προϋπολογισµό του 2009
Ο Π/Θ κ. Μπερίσα στη συνεδρίαση της κυβέρνησης ανακοίνωσε ότι ο
προϋπολογισµός του 2009 θα είναι αυξηµένος κατά ένα περίπου δις δολάρια σε
σύγκριση µε τον προϋπολογισµό του 2008 και θα φθάσει τα 5,2 δις. Αφού αποκάλεσε
τον προϋπολογισµό του 2009 ως «πρωτοφανή», ο κ. Μπερίσα δήλωσε ότι ο
προϋπολογισµός αυτός επιτρέπει στην κυβέρνηση να προβεί το 2009 σε αυξήσεις
µισθών και συντάξεων, αυξήσεις οι οποίες για µερικές κατηγορίες µπορεί να
φθάσουν και το 20%. Η αύξηση των µισθών, σύµφωνα µε τον κ. Μπερίσα, θα γίνει
«την 1η Μαΐου, ηµέρα της εργατιάς».
23. Σχέδιο έργου ύψους 1,2 δισεκ. ευρώ για την Αυλώνα
Ο Π/Θ κ. Μπερίσα εκφώνησε οµιλία κατά την παρουσίαση σχεδίου της αγγλοελβετικής εταιρείας «Zumax Ag» για το λιµάνι της Αυλώνας. «Το σχέδιο για την
κατασκευή ενός µεγάλου τερµατικού σταθµού κοντέινερς ύψους 1,2 δις ευρώ, µπορεί
να µετατρέψει την Αυλώνα σε ένα από τα σηµαντικότερα λιµάνια της Μεσογείου»,
δήλωσε ο κ. Μπερίσα. Το έργο προβλέπει την κατασκευή ενός µεγάλου τερµατικού
σταθµού κοντέινερς και προβλέπει και µια ελεύθερη βιοµηχανική ζώνη στο λιµάνι
της Αυλώνας. Το δυναµικό του τερµατικού σταθµού θα είναι 3 εκατ. κοντέινερς το
χρόνο. Το λιµάνι της Αυλώνας, σύµφωνα µε το σχέδιο, µε την κατασκευή του
τερµατικού σταθµού, θα χρησιµεύσει ως λιµάνι διαµετακόµισης και εισαγωγών–
εξαγωγών για την περιοχή, προσφέροντας, παράλληλα, αποτελεσµατική πρόσβαση
στη θάλασσα για την εκεί κοινότητα της Αυλώνας. Η ελεύθερη ζώνη θα προσφέρει
υπηρεσίες και διευκολύνσεις προς στήριξη της ανάπτυξης της ελαφράς βιοµηχανίας
στην Αυλώνα.
24. Στην ιταλική ENEL ο Θ/Η σταθµός στο Πόρτο Ροµάνο
Συµφωνία που σύναψε µε την αλβανική κυβέρνηση θα δώσει τη δυνατότητα στον
ιταλικό όµιλο ENEL να κατασκευάσει στο Πόρτο Ροµάνο, µερικά χλµ. βόρεια του
∆υρραχίου, έναν Θ/Η σταθµό µε άνθρακα, συνολικής δαπάνης 140 εκατ. ευρώ, έργο
το οποίο θα χρηµατοδοτηθεί εν µέρει από την ENEL και εν µέρει από την αλβανική
κυβέρνηση. Επίσηµες πηγές αναφέρουν ότι οι ιταλοί θα ξεκινήσουν τις εργασίες
κατασκευής και ενός λιµένος, επίσης στο Πόρτο Ροµάνο, στο οποίο θα ξεφορτώνουν
τα πλοία που µεταφέρουν άνθρακα για τον Θ/Η σταθµό. Αρχικά η αλβανική
κυβέρνηση είχε συµφωνήσει κατ΄ αρχήν να δώσει τα δικαιώµατα κατασκευής του
Θ/Η σταθµού, στην εταιρεία Ροµάνο–Πορτ (Romano-Port), η οποία κατασκευάζει τις
δεξαµενές πετρελαίου και υγραερίου στο Πόρτο Ροµάνο, µετά όµως έδωσε τα
δικαιώµατα στην ENEL. Παράλληλα µε τον λιµένα για τα πλοία µεταφοράς άνθρακα,
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οι ιταλοί θα φτιάξουν και αποβάθρα µήκους 1000 µέτρων µαζί µε κυµατοθραύστη. Ο
λιµένας για τα πλοία µεταφοράς άνθρακα θα απέχει 500 περίπου µέτρα από τον
λιµένα εκφόρτωσης των δεξαµενόπλοιων, επίσης στο Πόρτο Ροµάνο.
Η εταιρεία Romano–Port ολοκλήρωσε τις εργασίες κατασκευής της αποβάθρας
εκφόρτωσης των πλοίων µεταφοράς υγραερίου και η εκφόρτωση τέτοιων πλοίων στο
Πόρτο Ροµάνο αναµένετο να ξεκινήσει στα τέλη Σεπτεµβρίου. Οι εκπρόσωποι της
Romano-Port δηλώνουν ότι ξεκίνησε η εργασία ολοκλήρωσης της δεύτερης φάσης
του προγράµµατος, η οποία προβλέπει την κατασκευή µιας δεύτερης αποβάθρας
µήκους 1300 µέτρων, µε κυµατοθραύστη, δαπάνης 43 εκατ. ευρώ, που
χρηµατοδοτούν τράπεζες που δρουν στην Αλβανία. Τέλος, έχει ολοκληρωθεί το
κτίριο του τελωνείου που θα λειτουργήσει την ηµέρα εκφόρτωσης του πρώτου
σκάφους καθώς και οι δεξαµενές πετρελαίου και υγραερίου.
25. Επίσκεψη Ρούλι στο Κόσσοβο – Υπογραφή ενεργειακής συµφωνίας
Ο υπουργός Οικονοµίας και Ενέργειας και Εµπορίου της Αλβανίας κ. Γκεντς Ρούλι,
επισκέφθηκε το Κόσσοβο και υπέγραψε µε την οµόλογό του, υπουργό Ενέργειας και
Ορυχείων του Κοσσόβου κα Γιουστίνα Σιρόκα–Πούλια, συµφωνία στον ενεργειακό
τοµέα.
Συγκεκριµένα, οι Ρούλι και Σιρόκα υπέγραψαν διµερή συµφωνία κατανόησης στον
τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας, ανοίγοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το δρόµο στη
συνεργασία και την «ενσωµάτωση» των ενεργειακών συστηµάτων των δύο χωρών.
Η συµφωνία προβλέπει την ανταλλαγή ενέργειας µεταξύ των δύο χωρών καθ΄ όλη τη
διάρκεια του χρόνου καθώς και την από κοινού κατασκευή µονάδων παραγωγής
ηλεκτρικού ρεύµατος. Οι δυνατότητες συνεργασίας, τονίζουν οι εµπειρογνώµονες,
είναι µεγάλες, διότι το ενεργειακό σύστηµα του Κοσσυφοπεδίου στηρίζεται στους
Θ/Η σταθµούς, ενώ της Αλβανίας στους Υ/Η σταθµούς, πράγµα που επιτρέπει την
ελεύθερη και φθηνή ανταλλαγή ενέργειας. Η αλβανική κυβέρνηση, ωστόσο εξέφρασε
την επιθυµία να έχει πρόσβαση στα τεράστια αποθέµατα άνθρακα του
Κοσσυφοπεδίου, επενδύοντας για την κατασκευή στο Κόσσοβο Θ/Η σταθµών.
26. Συνάντηση Π/Θ Μπερίσα µε έλληνες επιχειρηµατίες
Ο Π/Θ της Αλβανίας κ. Σαλί Μπερίσα δέχτηκε αντιπροσωπεία της ελληνικής
εταιρείας Polyeco, η οποία ειδικεύεται στη διαχείριση βιοµηχανικών στερεών και
επικίνδυνων αποβλήτων και η οποία ενδιαφέρεται για επενδύσεις στην Αλβανία σε
αυτούς τους τοµείς.
Ο αλβανός Π/Θ εξήρε το ενδιαφέρον της ελληνικής εταιρείας και χαρακτήρισε
ζωτικό για την Αλβανία το θέµα της διαχείρισης των βιοµηχανικών αποβλήτων,
καθώς µένουν πολλά να γίνουν ακόµα σε αυτόν τον τοµέα. Ο κ. Μπερίσα τόνισε στην
αντιπροσωπεία ότι η πρόταση της εταιρείας θα εξεταστεί µε βάση τα κριτήρια και
τους νόµους της χώρας και έδωσε διαβεβαιώσεις ότι οι κυβερνητικές δοµές θα
υποστηρίξουν πλήρως την πραγµατοποίηση της πρότασης.
27. ∆ηλώσεις ∆ιοικητή της Τράπεζας της Αλβανίας
Μιλώντας σε συνάντηση µε υπαλλήλους της τράπεζας στην πόλη του Κούκες στη ΒΑ
Αλβανία ο διοικητής της Τράπεζας της Αλβανίας κ. Αρντιάν Φουλάνι δήλωσε ότι η
Αλβανία σήµερα καταναλώνει περισσότερα από όσα παράγει και καλύπτει τη
διαφορά µε χρέη. Σε περίπτωση που η κατάσταση αυτή συνεχισθεί, δήλωσε ο κ.
Φουλάνι, η χώρα θα εισέλθει σε κρίση. Η πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης για
αύξηση των µισθών και των συντάξεων, σύµφωνα µε τον κ. Φουλάνι, θα επιφέρει
αύξηση του πληθωρισµού.
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Μέχρι πέρυσι, σύµφωνα µε στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας, το 50% και πλέον
του εµπορικού ελλείµµατος της χώρας καλυπτόταν από τα εµβάσµατα που έστελναν
οι αλβανοί µετανάστες ανά τον κόσµο πίσω στις οικογένειές τους στην πατρίδα.
Υπολογίζεται ότι από το 1991 µέχρι σήµερα έχουν µεταναστεύσει πάνω από το 25 %
του πληθυσµού. Τώρα όµως τα εµβάσµατα που στέλνουν οι µετανάστες µειώνονται
διαρκώς, συνεπώς η χώρα θα πρέπει να βρει άλλους πόρους για να καλύψει το κενό
που αφήνουν οι µετανάστες. Καταλήγοντας επεσήµανε ότι το εξωτερικό χρέος της
Αλβανίας αυξήθηκε αισθητά σε σύγκριση µε το 2007 ενώ, παράλληλα, τα αποθέµατά
της σε συνάλλαγµα ενισχύθηκαν µε βήµα σηµειωτόν.
28. Π/Θ κ. Μπερίσα: «Η Αλβανία Ταϊβάν της Ευρώπης»
Ο Π/Θ κ. Μπερίσα µίλησε στους δηµ/φους µε την ευκαιρία της συµπλήρωσης τριών
ετών διακυβέρνησης, αλλά και της πρόσφατης έκθεσης της Παγκόσµιας Τράπεζας,
για «τις επιτυχίες της κυβέρνησής του στον οικονοµικό τοµέα». Τα τρία τελευταία
χρόνια, σύµφωνα µε τον κ. Μπερίσα, η κυβέρνησή του έκανε µια «φορολογική
επανάσταση», ενώ ως προς τις οικονοµικές µεταρρυθµίσεις που έχει εφαρµόσει,
σύµφωνα µε τον κ. Μπερίσα, η Αλβανία «έρχεται δεύτερη στον κόσµο». «Όνειρό
µου», δήλωσε ο αλβανός Π/Θ, «ήταν να κάνω την Αλβανία Ταϊβάν της Ευρώπης».
Παράλληλα, ο αλβανός Π/Θ έκανε εκτενή αναφορά στο ιδιοκτησιακό ζήτηµα και τις
προσπάθειες που καταβάλλει η αλβανική κυβέρνηση για την επίλυσή του. «Οι
διεθνείς εταίροι µου έχουν καταστήσει σαφές ότι η επίλυση του ιδιοκτησιακού είναι
κοµβικής σηµασίας για την ανάπτυξη των επενδύσεων στη χώρα και εργαζόµαστε
σκληρά προς αυτήν την κατεύθυνση», δήλωσε ο κ. Μπερίσα.
29. Για την κατασκευή αεροδροµίου στους Αγ. Σαράντα
Ο αλβανός Π/Θ κ. Σαλί Μπερίσα συναντήθηκε µε τον πρόεδρο της γερµανικής
εταιρείας “Dorsch Groupe Holding” κ. Γιούργκεν Ρόντερ, ο οποίος παρουσίασε στον
αλβανό Π/Θ προσχέδιο για την κατασκευή αεροδροµίου στους Αγ. Σαράντα, καθώς
και σειρά προτάσεων για το θέµα των δικτύων ύδρευσης. Ο Π/Θ κ. Μπερίσα
ευχαρίστησε τους γερµανούς επενδυτές για το ενδιαφέρον τους για κατασκευή
αεροδροµίου στους Αγ. Σαράντα, θεωρώντας ότι ένα τέτοιο σχέδιο θα είχε σηµαντική
επίδραση στην ανάπτυξη του τουρισµού στην περιοχή αυτή. Ο κ. Μπερίσα επίσης
πληροφόρησε τους συνοµιλητές του για τις διαπραγµατεύσεις που διεξάγονται µε την
εταιρεία που διαχειρίζεται το διεθνές αεροδρόµιο των Τιράνων σχετικά µε τις νοµικές
διαστάσεις του ζητήµατος της παραχώρησης άδειας για διεθνείς πτήσεις.
30. Οι τσέχοι αγοράζουν τον Τοµέα ∆ιανοµής της KESH
Η τσεχική εταιρεία CEZ είναι η νικήτρια του διεθνούς διαγωνισµού που διεξήχθη
στις 29 Σεπτεµβρίου για την πώληση του Τοµέα ∆ιανοµής της κρατικής επιχείρησης
ηλεκτρισµού KESH. Οι Τσέχοι πρόσφεραν 102 εκατ. ευρώ για το 76% των µετοχών
του τοµέα διανοµής. Στο διαγωνισµό µετείχε και η ιταλική ENEL, η επιτροπή όµως
την απέρριψε λόγω έλλειψης των απαιτούµενων δικαιολογητικών. ∆ύο άλλες
εταιρείες οι οποίες δήλωσαν συµµετοχή, οι Energy Shtanmark και η EVN δεν
εµφανίστηκαν καθόλου. ∆ύο φορές τον τελευταίο καιρό η κυβέρνηση Μπερίσα
υποχρεώθηκε να αναβάλει το διαγωνισµό για την πώληση του Τοµέα ∆ιανοµής της
κρατικής επιχείρησης ηλεκτρισµού KESH. Η παράταση της προθεσµίας για την
πώληση έγινε για να δοθεί περισσότερος χρόνος στις ξένες εταιρείες να ενηµερωθούν
για την οικονοµική κατάσταση της προς πώληση εταιρείας.
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31. Αυλώνα - Προς ολοκλήρωση η πρώτη φάση των εργασιών για την
Petrolifera
Οι εργασίες για τον τερµατικό σταθµό εναποθήκευσης των υδρογονανθράκων που
κατασκευάζεται στη δυτική πλευρά του λιµανιού της Αυλώνας, σε απόσταση 4 χλµ.
από την πόλη οδεύουν προς την ολοκλήρωση της πρώτης τους φάσης. Πρόκειται για
έργο της ιταλικής εταιρείας «Petrolifera Italo-Albanese», συνολικής δαπάνης 55 εκατ.
ευρώ, το οποίο προβλέπει την κατασκευή δεξαµενών αποθήκευσης καυσίµων στις
ακτές της Αυλώνας. Οι εργασίες της πρώτης φάσης αναµένεται να ολοκληρωθούν
στις 15 Ιανουαρίου 2009. Έχουν εγκατασταθεί δέκα δεξαµενές χωρητικότητας 42
χιλιάδων κυβικών µέτρων πετρελαίου και βενζίνης και θα τοποθετηθούν άλλες δύο
χωρητικότητας 4 χιλιάδων κυβικών µέτρων για υγραέριο. Παράλληλα η εταιρεία
προχωρεί και στην εµβάθυνση του λιµανιού για να δέχεται µεγάλα πλοία. Η απόφαση
για την κατασκευή του έργου ελήφθη το 2001, ενώ οι εργασίες ξεκίνησαν πέρυσι.
32. Λήγει η αποστολή του ∆ΝΤ στην Αλβανία
Η θητεία της παρούσας αποστολής του ∆ΝΤ στην Αλβανία λήγει τον Ιανουάριο του
2009, οπότε και η αποστολή θα εγκαταλείψει τη χώρα και τη θέση της θα πάρει
αποστολή της Ε.Ε. Η αποστολή του ∆ΝΤ στην Αλβανία βασίστηκε σε 10ετή
συµφωνία που υπέγραψαν οι δύο πλευρές το 1998. Παραµονές της αποχώρησής της,
ο επικεφαλής της αποστολής κ. Gerwin Bell έκανε δηλώσεις επισηµαίνοντας µερικές
από τις συστάσεις του ∆ΝΤ προς την αλβανική κυβέρνηση. Το ∆ΝΤ συνιστά στην
αλβανική κυβέρνηση προσοχή για το 2009, εν όψει της παγκόσµιας κρίσης αλλά και
των εκλογών στην Αλβανία. Ανησυχία στο ∆ΝΤ προκαλούν τα ελλείµµατα στον
προϋπολογισµό της χώρας, καθώς και η φορολογική µεταρρύθµιση, δύο σηµεία για
τα οποία η αποστολή διαφωνεί µε την κυβέρνηση Μπερίσα. Ωστόσο, σύµφωνα µε
την αποστολή, η οικονοµική ανάπτυξη της Αλβανίας για το 2008 αναµένεται να είναι
6% και ο πληθωρισµός να παραµείνει εντός των ορίων που έχει προσδιορίσει η
Τράπεζα της Αλβανίας. Οι προβλέψεις αυτές του ∆ΝΤ έρχονται σε αντίθεση µε
δηλώσεις των τελευταίων ηµερών του Π/Θ κ. Μπερίσα, σύµφωνα µε τις οποίες η
οικονοµική ανάπτυξη της χώρας θα φθάσει το 11%. Τέλος, η αποστολή του ∆ΝΤ
στην Αλβανία εξέφρασε τις επιφυλάξεις της ως προς τα στοιχεία που δίνει στη
δηµοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία INSTAT.
Ο πρόεδρος του ΣΚ κ. Έντι Ράµα χαρακτήρισε «παράλογη και ανεύθυνη» την
απόφαση της κυβέρνησης να µην ανανεώσει τη συµφωνία µε την αποστολή του ∆ΝΤ
στην Αλβανία. Ο κ. Ράµα κατηγόρησε τον κ. Μπερίσα ότι «διώχνει το ∆ΝΤ από την
Αλβανία ακριβώς το 2009 που είναι εκλογική χρονιά, διότι έχει σκοπό να
εκµεταλλευτεί τον προϋπολογισµό του κράτους για εκλογικούς σκοπούς». Ο κ. Ράµα
υπενθύµισε ότι το 1996 που ήταν επίσης εκλογική χρονιά, η τότε κυβέρνηση µε
Πρόεδρο της χώρας τον κ. Μπερίσα και υπουργό Οικονοµικών πάλι τον κ. Ριντβάν
Μπόντε που κατέχει και σήµερα αυτό το αξίωµα «διέλυσε µέσα σε έξι µήνες όλον τον
προϋπολογισµό του 1996». Τέλος ο κ. Ράµα δήλωσε ότι όταν το ΣΚ γίνει κυβέρνηση,
η πρώτη διεθνής συµφωνία που θα υπογράψει, θα είναι εκείνη µε το ∆ΝΤ.
33. ∆υρράχιο, “ξεχνιούνται” οι δεξαµενές καυσίµων
Μετατίθεται για το έτος 2009 η µεταφορά των δεξαµενών πετρελαίου από το λιµάνι
του ∆υρραχίου προς το Πόρτο Ροµάνο. Σύµφωνα µε τον υποδιευθυντή του λιµανιού
κ. Μεντόρ Μπουνγκούρι, η µετακίνηση θα µετατεθεί για το 2009 λόγω του υψηλού
οικονοµικού κόστους που απαιτεί αυτή η επιχείρηση. Οι περισσότερες δεξαµενές
καυσίµων στο λιµάνι του ∆υρραχίου ανήκουν στις ελληνικές εταιρείες Global
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Petroleum και Mamidoil και η µεταφορά τους προβλεπόταν να ολοκληρωθεί µέχρι το
τέλος του 2008.
34. Υπογράφονται συµφωνίες για δύο βιοµηχανικές ζώνες
Παρουσία του Π/Θ κ. Μπερίσα και του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας κ. Γκεντς
Ρούλι υπεγράφησαν µεταξύ του υπουργείου και των εταιρειών «IDEA Vlora» και
«ATX International Tirana» δύο συµφωνίες που προβλέπουν την κατασκευή δύο
βιοµηχανικών ζωνών, η µία στην Αυλώνα και η δεύτερη στην µικρή παράκτια πόλη
Σενγκίν στη Βόρεια Αλβανία. Μαζί µε τη βιοµηχανική ζώνη του Κοπλίκ κοντά στη
Σκόδρα που θα κατασκευαστεί αργότερα, η συνολική δαπάνη θα φθάσει τα 57 εκατ.
ευρώ, από τα οποία τα 35,4 από ξένες εταιρείες και τα 21 εκατ. από αλβανικές.
Ωστόσο, στις τρεις αυτές ζώνες προβλέπεται ότι θα απασχοληθούν 35 χιλ. εργάτες.
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