
 
Α. Οικονοµικά Νέα 
 
1.  Σχετικά µε την κατασκευή πυρηνικού σταθµού στην Αλβανία 
 
Λίγες είναι οι πιθανότητες, να κατασκευαστεί πυρηνικός σταθµός παραγωγής 
ρεύµατος στην Αλβανία, καθώς ο βασικός εταίρος της κυβέρνησης Μπερίσα για αυτό 
το έργο, η Ιταλία, άλλαξε στάση. 
 
Ο ιταλός υφυπουργός Οικονοµικής Ανάπτυξης κ. Αντόλφο Ούρσο, τάχθηκε κατά της 
ανέγερσης τέτοιου σταθµού στην Αλβανία, διότι η χώρα δεν προσφέρει εγγυήσεις 
υψηλής ασφάλειας.  
 
Ο επικεφαλής της επιτροπής για την επαναφορά της πυρηνικής ενέργειας στην Ιταλία, 
κ. Πάολο Φοµατσιάρι, σε συνέντευξη που έδωσε στη ιταλική ε/φ L’ Opinione delle 
Libertà, αντιτάχθηκε στην ιδέα του Π/Θ κ. Μπερίσα, την οποία υποστηρίζει ο ιταλός 
Υπουργός Οικονοµίας κ. Τζούλιο Τρεµόντι, για κατασκευή πυρηνικού εργοστασίου 
παραγωγής ρεύµατος στην Αλβανία. «Πριν σκεφθούµε για την Αλβανία, πρέπει να 
φροντίσουµε το σπίτι µας και να θέσουµε εκ νέου σε λειτουργία τους σταθµούς στο 
Καόρσο και Τρίνο Βερτσελέζε». Ένας πυρηνικός σταθµός στην Αλβανία, θα ήταν 
εκτεθειµένος στον κίνδυνο κρατικοποίησης, αλλά και θα παρήγαγε ρεύµα µε υψηλό 
κόστος.  
 
Σε δηλώσεις του ο ∆/ντής της Κρατικής Επιχείρησης Ηλεκτρισµού της Αλβανίας 
(KESH) κ. Γκέργκι Μπογιατζή υποστήριξε ότι η κατασκευή πυρηνικού σταθµού 
παραγωγής ενέργειας είναι µια µακροπρόθεσµη λύση και όχι ένα επείγον θέµα προς 
συζήτηση.  
 
«∆εν έχει σηµασία τι σκέφτεται ο ένας ή ο άλλος ειδικός σχετικά µε αυτό το θέµα, 
αυτό που µετράει είναι να συζητήσουµε δηµόσια για το θέµα και να εκφράσουµε τις 
απόψεις µας. Είναι σηµαντικό να πραγµατοποιηθεί πρώτα µια τεχνική µελέτη επί του 
θέµατος για να διαπιστωθεί κατά πόσο η Αλβανία είναι µια χώρα κατάλληλη ή όχι για 
την κατασκευή πυρηνικού σταθµού. Κατόπιν αυτού, όλες οι πλευρές θα πρέπει να 
ανοίξουν µια δηµόσια συζήτηση για αυτό το θέµα. Για την ώρα, δεν είναι ξεκάθαρο 
πώς τοποθετούνται κοινωνικά και πολιτικά οι αλβανικές αρχές έναντι της κατασκευής 
πυρηνικής µονάδας στη χώρα», κατέληξε ο ∆/ντής της KESH. 
 
Ο Π/Θ κ. Μπερίσα, επανέλαβε µετά από όλα αυτά την αποφασιστικότητά του για την 
ανέγερση στην Αλβανία πυρηνικού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ως τη 
µοναδική λύση για να έχει η χώρα επαρκή εφοδιασµό σε ρεύµα. Μία από τις 
προτεραιότητες της κυβέρνησης, δήλωσε ο κ. Μπερίσα, µιλώντας στην τρίτη 
συνάντηση εκπροσώπων από τα κοινοβούλια δέκα χωρών της ΝΑ Ευρώπης, 
εκδήλωση που οργάνωσε η Παγκόσµια Τράπεζα, είναι να µετατρέψει την Αλβανία σε 
υπερδύναµη της πυρηνικής ενέργειας στην περιοχή.  
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2.   Έξι «βιοµηχανικά πάρκα» στη χώρα 
 
Σε συνεδρίασή της η Αλβανική κυβέρνηση έλαβε την οριστική απόφαση για την 
ανέγερση «έξι βιοµηχανικών πάρκων» σε διάφορους νοµούς, στα οποία θα 
στεγαστούν για πάνω από 35 χρόνια, διάφορες βιοµηχανίες επεξεργασίας προϊόντων 
καθώς και παροχής υπηρεσιών. Τα πάρκα θα ανεγερθούν στο Κοπλίκ Σκόδρας, στο 
Σενγκίν Λέζας (λιµάνι), στην τοποθεσία Σπιτάλα ∆υρραχίου, καθώς και στις πόλεις 
Αυλώνα, Ελµπασάν και Σκόδρα και υπόκεινται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου 
Οικονοµίας.  
 
Μετά από την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην κατασκευή έξι 
«βιοµηχανικών πάρκων» στη χώρα, το Υπουργείο Οικονοµίας διοργάνωσε  
συνάντηση, όπου µετείχαν και 20 ξένοι επενδυτές, µε θέµα τα βιοµηχανικά αυτά 
πάρκα και ειδικά αυτό του ∆υρραχίου, το οποίο θα κατασκευασθεί στην τοποθεσία 
Σπιτάλλα, πολύ κοντά στο λιµάνι ∆υρραχίου, κοντά στον Οδικό Άξονα ∆υρράχιο-
Κούκες-Κόσοβο και µόλις 15 χλµ. από το αεροδρόµιο Ρίνας των Τιράνων. Το πάρκο 
θα καλύπτει έκταση 8500 στρεµµάτων, προβλέπεται να απορροφήσει ξένες 
επενδύσεις και να απασχολήσει 30 χιλιάδες εργαζόµενους. Σύντοµα θα αρχίσει η 
κατασκευή του δρόµου που θα συνδέει το πάρκο µε το εθνικό οδικό δίκτυο, καθώς 
και η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση του χώρου. Το πάρκο θα παραχωρηθεί για 35 
χρόνια µε το καθεστώς της εκχώρησης δικαιωµάτων.  
 
3.  Εµπορικές ανταλλαγές Ελλάδος-Αλβανίας 
 
Σύµφωνα µε στοιχεία του Αλβανικού Ινστιτούτου Στατιστικής (INSTAT), οι 
εµπορικές ανταλλαγές της Αλβανίας µε την Ελλάδα ανήλθαν στο ύψος των 22,644 
δις λεκ για το πρώτο τετράµηνο του 2008, ποσό εκ του οποίου τα 3,551 δις λεκ 
αφορούν αλβανικές εξαγωγές στην Ελλάδα, ενώ τα 19,93 δις λεκ αναφέρονται στον 
όγκο των ελληνικών εξαγωγών στην Αλβανία κατά το εν λόγω διάστηµα. 
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω στοιχεία, η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί τον δεύτερο 
εµπορικό εταίρο της Αλβανίας µετά την Ιταλία, µε τις αλβανικές εξαγωγές προς την 
Ελλάδα να αποτελούν το 13% του συνόλου των αλβανικών εξαγωγών, ενώ οι 
εισαγωγές από την Ελλάδα ανέρχονται στο 15,5% των εµπορικών ανταλλαγών της 
Αλβανίας. 
 
4.  Η µάχη για την πάταξη της κλοπής του ρεύµατος 
 
Ο πρόεδρος του Εθνικού Ρυθµιστικού Φορέα Ενέργειας, κ. Μπουγιάρ Νεπραβίστα, 
έδωσε στη δηµοσιότητα στοιχεία σύµφωνα µε τα οποία, στην Αλβανία υπάρχουν 
σήµερα 160 χιλ. πελάτες της KESH στους οποίους ο µηνιαίος λογαριασµός ρεύµατος 
αντιστοιχεί σε µηδέν KWH (µηδενική κατανάλωση ρεύµατος). Μόνο στο 
λεκανοπέδιο Τίρανα–∆υρράχιο, ο αριθµός των καταναλωτών της KESH µε µηδενικό 
λογαριασµό ρεύµατος, ανέρχεται σε 80 χιλ. Στη χώρα υπάρχουν επίσης άλλοι 80 χιλ. 
πελάτες της ΚΕSH, οι οποίοι δεν έχουν µετρητές ρεύµατος, αλλά πληρώνουν για το 
ρεύµα ένα ποσό που η KESH έχει υπολογίσει ως µέσο όρο κατανάλωσης για µια 
οικογένεια. Στην πράξη, χιλιάδες οικογένειες αλβανών έχουν µεταναστεύσει και τα 
αδειανά σπίτια τους δεν καταναλώνουν ρεύµα, συνεπώς ο λογαριασµός µηδενικής 
κατανάλωσης δικαιολογείται για ένα µέρος των 160 χιλ. καταναλωτών, όχι όµως για 
όλους. Χιλιάδες άλλοι καταναλωτές δωροδοκούν τους υπαλλήλους της KESH για να 
εκδίδονται µηδενικοί λογαριασµοί. 



 
Η ξένη εταιρεία που θα αγοράσει τον τοµέα διανοµής της KESH, θα έχει ένα µεγάλο 
πρόβληµα µε την κλοπή του ρεύµατος. Σήµερα οι απώλειες στο αλβανικό εθνικό 
δίκτυο, υπολογίζονται σε 2 δις KWH το χρόνο, από αυτές το ήµισυ καταναλώνεται 
από τους πελάτες που δεν πληρώνουν το ρεύµα και το υπόλοιπο ένα δις είναι τεχνικές 
απώλειες στο πεπαλαιωµένο δίκτυο. Σύµφωνα µε τον κ. Νεπραβίστα, οι ετήσιες 
απώλειες της KESH από την κλοπή του ρεύµατος από τους πελάτες ανέρχονται σε 80 
εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσµατα αυτά, προέκυψαν µετά από έρευνα που έκανε ο 
Φορέας. Την πρόσφατη αύξηση της τιµής του ρεύµατος κατά 18% το Μάρτιο και την 
νέα αναµενόµενη ανατίµηση του ρεύµατος, θα την πληρώσουν εκείνοι οι πολίτες που 
εξοφλούν κανονικά τους λογαριασµούς τους. Αυτοί θα πληρώσουν και το ρεύµα που 
καταναλώνουν οι ίδιοι, αλλά και το ρεύµα των συµπολιτών τους που δεν πληρώνουν.  
 
Η ιταλική εταιρεία ENEL, ενδιαφέρεται να αγοράσει τον τοµέα διανοµής της KESH. 
To ενδιαφέρον αυτό εκδήλωσε ο πρόεδρος της εταιρείας κ. Φούλβιο Κόντι σε 
συνάντηση που είχε µε τον Π/Θ κ. Μπερίσα. Στη συνάντηση ο κ. Κόντι ενηµέρωσε 
τον κ. Μπερίσα και για έργο της εταιρείας του που προβλέπει την ανέγερση στην 
περιοχή Πόρτο Ροµάνο κοντά στο ∆υρράχιο, θερµοηλεκτρικού σταθµού ισχύος 1600 
MGW. Παράλληλα, ο κ. Κόντι πρότεινε στον κ. Μπερίσα τη συνεργασία της 
εταιρείας του στο µακροπρόθεσµο πρόγραµµα της αλβανικής κυβέρνησης για 
αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας για παραγωγή ρεύµατος. Τέλος, ο κ. Κόντι 
µίλησε στον κ. Μπερίσα και για ένα άλλο σχέδιο της εταιρείας του που προβλέπει την 
κατασκευή ενός λιµανιού στην περιοχή του Πόρτο Ροµάνο. 
 
5.  Μειωµένο ενδιαφέρον για την αγορά του τοµέα διανοµής της KESH 
 
Μειωµένο παρουσιάζεται το ενδιαφέρον ξένων εταιρειών να αγοράσουν το 51% - 
75% των µετοχών του Τοµέα ∆ιανοµής της KESH (κρατικής επιχείρησης 
ηλεκτρισµού). Συγκεκριµένα, παρέλαβαν τα σχετικά έντυπα συµµετοχής στο διεθνή 
διαγωνισµό που έχει προκηρύξει η αλβανική κυβέρνηση, µόνο 4 από τις 8 εταιρείες 
που είχε ανακοινώσει το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας. Οι εταιρείες αυτές 
εδρεύουν στην Ιταλία, Αυστρία, Τσεχία και Ελβετία και είναι οι: ENEL, EVN,CEZ 
και Energie Steiermark AG. Το ενδιαφέρον των εταιρειών, είναι µειωµένο λόγω των 
µεγάλων χρεών που έχει η KESH .  
 
6.  Πρόταση για κατασκευή Θ/Η σταθµού στο Πόρτο Ροµάνο 
 
Η αλβανική κυβέρνηση, ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στη διαδικασία επιλογής µεταξύ 
δύο σχεδίων που έχουν ως στόχο την ανέγερση Θ/Η σταθµού µε άνθρακα στην 
περιοχή Πόρτο Ροµάνο, του νοµού ∆υρραχίου, ισχύος 500 – 800 MGW. O Π/Θ κ. 
Μπερίσα, δέχθηκε τους εκπροσώπους του οµίλου RWE (γερµανική εταιρεία), των 
ελληνικών ∆ΕΗ και ΤΙΤΑΝ, επικεφαλής των οποίων ήταν ο ∆/ντής της ∆ΕΗ Τάκης 
Αθανασόπουλος. Οι εκπρόσωποι του οµίλου ανέπτυξαν στον κ. Μπερίσα το σχέδιο 
του οµίλου τους που προβλέπει την κατασκευή στο Πόρτο Ροµάνο Θ/Η σταθµού που 
θα λειτουργεί µε άνθρακα. Ο κ. Μπερίσα, δήλωσε στη συνάντηση ότι και η ιταλική 
εταιρεία ΕΝΕL έχει προτείνει το ίδιο έργο. H επιλογή του καλύτερου σχεδίου, 
σύµφωνα µε το κ. Μπερίσα, θα κριθεί από τα περιβαλλοντικά, τα τεχνολογικά 
κριτήρια καθώς και από το κριτήριο της σειράς.  
 



Ο όµιλος αυτός, αρχικά προγραµµάτιζε να ανεγείρει το Θ/Η σταθµό στην Καβάλα, 
ανέβαλε όµως τα σχέδιά του λόγω της αντίστασης που πρόβαλαν οι κάτοικοι οι 
οποίοι ανησυχούν για τη ρύπανση που θα προκληθεί στο περιβάλλον.  
 
7.  Ο Θ/Η σταθµός της Αυλώνας και η γραµµή Τίρανα-Ποντγκόριτσα σε 
λειτουργία εντός του 2009  
 
Ο νέος Θ/Η σταθµός της Αυλώνας και η γραµµή διασύνδεσης Τίρανα-Ποντγκόριτσα, 
400 KV, αναµένονται να έχουν ολοκληρωθεί περί τα µέσα του έτους 2009. Πιο 
συγκεκριµένα, το Μάιο του 2009 ο νέος Θ/Η σταθµός της Αυλώνας αναµένεται να 
προσθέσει 97 MW στο δίκτυο µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η γραµµή 
διασύνδεσης Τίρανα-Ποντγκόριτσα, η οποία αναµένεται να τεθεί σε λειτουργία τον 
Ιούνιο του 2009, θα ενισχύσει τις δυνατότητες εισαγωγής και εξαγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας. 
 
Ο Θ/Η σταθµός της Αυλώνας αποτελεί τη µεγαλύτερη επένδυση που έγινε στον 
ενεργειακό τοµέα στην Αλβανία τα τελευταία χρόνια – το κόστος του σχεδίου, το 
οποίο χρηµατοδοτείται από την Παγκόσµια Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, ανέρχεται στα 92 εκατοµµύρια Ευρώ.  
 
8.  Εισήγηση για το θέµα του ξεπλύµατος χρηµάτων 
 
Σε εισήγηση ενώπιον της επιτροπής εθνικής ασφάλειας της αλβανικής Βουλής, ο 
επικεφαλής της Γενικής ∆/νσης Αποτροπής Ξεπλύµατος Χρηµάτων κ. Αρµπέν 
Ντότσι,  δήλωσε ότι οι τράπεζες, οι µη κυβερνητικές οργανώσεις, τα τελωνεία και οι 
οικοδοµές στην Αλβανία, είναι τοµείς τους οποίους εκµεταλλεύονται άνθρωποι του 
εγκλήµατος ή της παραοικονοµίας για να ξεπλύνουν χρήµατα ή να αποκρύψουν την 
προέλευση των εσόδων τους. Αναφορικά µε τις τράπεζες, η έκθεση αναφέρει ότι η 
κλασική µέθοδος είναι το «λάδωµα» του προϊσταµένου της τράπεζας µε παχυλά ποσά 
που κατατίθενται στον προσωπικό του λογαριασµό.  
 
9.  Το πετρέλαιο στην Αλβανία όσο στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ελβετία 
 
Οι αλβανοί καταναλωτές αγοράζουν το πετρέλαιο στην τιµή του 1,3 ευρώ το λίτρο, 
στην ίδια δηλαδή τιµή που το πετρέλαιο πωλείται στην Ελβετία, την Ιταλία και τη 
Γαλλία, χώρες µε βιοτικό επίπεδο το οποίο δε συγκρίνεται καθόλου µε το επίπεδο της 
Αλβανίας. Την ίδια στιγµή, οι αλβανοί καταναλωτές αγοράζουν το πετρέλαιο πιο 
ακριβά από τους έλληνες, τους σλοβένους, τους αυστριακούς, τους τσέχους, τους 
ισπανούς, τους κροάτες, τους κύπριους, τους εσθονούς, τους σκοπιανούς κ.α. 
 
Παρά την πρωτοφανή αύξηση των τιµών των καυσίµων, στην Αλβανία δε συµβαίνει 
το φαινόµενο που παρατηρείται σε πολλές δυτικές χώρες, όπου η άνοδος των τιµών 
των καυσίµων έφερε τη µείωση των εισαγωγών τους. Στην Αλβανία, παρά τις υψηλές 
τιµές, οι πληροφορίες από το τελωνείο ∆υρραχίου µιλούν για αύξηση της 
εισαγόµενης  ποσότητας καυσίµων, πράγµα που υπονοεί αύξηση της κατανάλωσης. 
Παράλληλα όµως, έπεσε και η ποιότητα του πετρελαίου, διότι πολλά πρατήρια, 
προκειµένου να αυξήσουν το κέρδος τους, αναµειγνύουν το χαµηλής ποιότητας 
πετρέλαιο εγχώριας παραγωγής µε το εισαγόµενο και το πωλούν ως καύσιµο 
ανώτερης ποιότητας.  
 



10.  Εγκαίνια έκθεσης µε τη συµµετοχή ελληνικών εταιρειών στα Τίρανα 
 
Εγκαινιάστηκε σε κεντρικό χώρο των Τιράνων η πρώτη Γενική Έκθεση Ελληνικών 
Προϊόντων και Υπηρεσιών. Η έκθεση διοργανώθηκε από την Ένωση Επιµελητηρίων 
της Αλβανίας σε συνεργασία µε την Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος και µε την 
υποστήριξη του Γραφείου Οικονοµικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στα 
Τίρανα. 
 
Στην έκθεση µετείχαν µε τα προϊόντα τους 30 ελληνικές εταιρείες. Η Έκθεση 
παρέµεινε ανοικτή από 5 µέχρι 7 Ιουνίου. Κατά την τελετή έναρξης ήταν παρόντες ο 
Υπουργός ∆ηµοσίων Έργων κ. Σοκόλ Ολντάσι, ο πρέσβης της Ελλάδος στην 
Αλβανία κ. Κωνσταντίνος Κοκόσης, ο πρόεδρος της Ένωσης Επιµελητηρίων 
Αλβανίας κ. Ιλίρ Ζίλα κ.α. Στην οµιλία του στα εγκαίνια της Εκθεσης, ο Υπουργός 
Μεταφορών και ∆ηµοσίων Έργων της Αλβανίας κ. Σοκόλ Ολντάσι εξέφρασε την 
ελπίδα ότι η πρώτη αυτή Έκθεση ελληνικών προϊόντων στα Τίρανα θα δώσει µια νέα 
ώθηση στις εµπορικές ανταλλαγές µεταξύ των δύο χωρών.  
 
11.  Συνάντηση Π/Θ Μπερίσα µε εκπροσώπους κυπριακής εταιρείας  
 
Ο Π/Θ της Αλβανίας κ. Σαλί Μπερίσα πραγµατοποίησε συνάντηση µε εκπροσώπους 
της κυπριακής εταιρείας “EP Global Energy”, επικεφαλής των οποίων ήταν ο 
πρόεδρος της εταιρείας, κ. Ευθύβουλος Παρασκευαΐδης. Η εν λόγω εταιρεία ήδη 
δραστηριοποιείται στην Αλβανία, στον τοµέα της κατασκευής του δρόµου 
Αργυροκάστρου- Τεπελενίου. Οι εκπρόσωποι της εταιρείας εξέφρασαν την 
ικανοποίησή τους για το φιλικό προς τις επιχειρήσεις κλίµα που βρήκαν στην 
Αλβανία και ανέφεραν την πρόθεσή τους να επεκτείνουν τις επενδύσεις τους στους 
τοµείς της ενέργειας και του τουρισµού στο άµεσο µέλλον. Ο Π/Θ δήλωσε πως η 
Αλβανία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις επιχειρηµατικές τους κινήσεις.   
 
12.  «Οικονοµικό Φόρουµ της Βιέννης» στα Τίρανα 
 
∆ιοργανώθηκε στα Τίρανα, το «Οικονοµικό Φόρουµ της Βιέννης» στο οποίο µετείχαν 
ο Π/Θ κ. Μπερίσα, αλλά και η πρόεδρος της Βουλής κα Τοπάλλι. Ο κ. Μπερίσα στην 
οµιλία του, αφού αναφέρθηκε στις ευκολίες που παρέχει η Αλβανία προς τους ξένους 
επενδυτές καθώς και στις προσπάθειες που καταβάλλει η κυβέρνηση για την 
περαιτέρω µείωση των φόρων, επανήλθε για µία ακόµα φορά, όπως κάνει συχνά 
τελευταία, στο θέµα της ανέγερσης πυρηνικού εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας στην Αλβανία. Στόχος της κυβέρνησης, σύµφωνα µε τον κ. Μπερίσα, είναι 
να µετατρέψει την Αλβανία σε «µικρή ενεργειακή υπερδύναµη της περιοχής, η οποία, 
όχι µόνο θα παράγει αλλά και θα εξάγει ενέργεια».  
 
Στο Φόρουµ µίλησε και η πρόεδρος της Βουλής κα Τοπάλλι, η οποία αναφέρθηκε 
στις µεταρρυθµίσεις που κάνει η χώρα και πρόσθεσε ότι ελπίζει ότι οι χώρες µέλη της 
Ε.Ε θα έχουν επικυρώσει φέτος τη Συµφωνία Σύνδεσης Αλβανίας – Ε.Ε., έτσι ώστε η 
χώρα να µπορέσει να καταθέσει από φέτος αίτηµα για ένταξη στην Ε.Ε.  
 
13.  Η ARMO πωλείται στους αµερικανούς 
 
Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισµού για την πώληση της 
αλβανικής κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας ARMO, ανακοίνωσε δηµοσίως τους 



βαθµούς που κερδίζει η κάθε εταιρεία που έκανε προσφορά για την ARMO. 
Σύµφωνα µε την επιτροπή, λοιπόν, η εταιρεία που κέρδισε τους περισσότερους 
βαθµούς είναι η αµερικανική Refinery Associated of Texas, Anika Enterprises & 
Mercuria Energy Group, η οποία προσέφερε 125 εκατ. ευρώ για την αγορά του 85% 
των µετοχών της ARMO. ∆εύτερη µε 58 βαθµούς και προσφορά 97 εκατ. ευρώ, ήρθε 
η Vitol Euroil, NFS Partners s.a and USBCF Inc και τρίτη µε 17 βαθµούς και 
προσφορά 29 εκατ,. ευρώ, ήρθε η Petrofac Energy Developments International 
Limited. H επιτροπή απέκλεισε από το διαγωνισµό την τσέχικη Penta. Η εταιρεία 
Vitol, που ήρθε δεύτερη, άσκησε έφεση για την απόφαση της επιτροπής.  
 
Σε κοινή συνέντευξη τύπου που έδωσαν στα Τίρανα, οι εκπρόσωποι του 
αµερικανικού οµίλου που κέρδισε το διαγωνισµό για την πώληση της αλβανικής 
κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας ARMO, δήλωσαν ότι δε σκοπεύουν να προβούν σε 
απολύσεις εργατών της επιχείρησης ARMO, αντίθετα, θα αυξήσουν τους µισθούς 
τους.  

Η αλβανική κυβέρνηση ολοκλήρωσε τη διαδικασία για την ιδιωτικοποίηση της 
κρατικής εταιρείας παραγωγής πετρελαίου ARMO, εγκρίνοντας την οριστική έκθεση 
της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών του διαγωνισµού για την ιδιωτικοποίηση 
της εν λόγω εταιρείας. Ο ίδιος ο Π/Θ κ. Μπερίσα κήρυξε επίσηµα νικητή του 
διαγωνισµού την κοινοπραξία “Refinery Associates of Texas, Anika Enterprises & 
Mercuria Energy Group”. 

Εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
ιδιωτικοποίησης της εταιρείας ARMO, ο Π/Θ τόνισε ότι «πρόκειται για µία από τις 
πιο επιτυχηµένες ιδιωτικοποιήσεις που έγιναν στην Αλβανία τα τελευταία χρόνια». 
Σύµφωνα µε τον κ. Μπερίσα «η προσφορά της κοινοπραξίας “Refinery Associates of 
Texas, Anika Enterprises & Mercuria Energy Group”, συνολικής αξίας 125 εκατ. 
Ευρώ, ήταν 13 φορές µεγαλύτερη από την προσφορά που δόθηκε πριν από 4 χρόνια 
για την ιδιωτικοποίηση της ARMO». 
 
14.  Η Αλβανία µέλος της Ισλαµικής Ένωσης Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη 
 
Η Αλβανία πλέον είναι µέλος της Ισλαµικής Ένωσης  Επιχειρήσεων για την 
Ανάπτυξη, η οποία λειτουργεί βάσει του ισλαµικού νόµου. Η Ένωση είναι συστατικό 
του οµίλου της Ισλαµικής Τράπεζας Ανάπτυξης. Ο Π/Θ  κ. Μπερίσα έχοντας µεγάλη 
ανάγκη για χρήµατα για να καλύψει το δαπανηρό του πρόγραµµα διάνοιξης δρόµων 
και στις συνθήκες στις οποίες οι διεθνείς χρηµατιστικοί Οργανισµοί δε δίδουν πλέον 
στην Αλβανία δάνεια µε χαµηλά επιτόκια, υποχρεώθηκε να απευθυνθεί στην 
Ισλαµική Τράπεζα για δάνεια.  
 
15.  Επανέρχεται η πρόταση για τον Άξονα 8 
 
Επανέρχεται στο κέντρο της προσοχής ο Άξονας 8 και το έργο για την υλοποίησή 
του. Στις νέες συνθήκες που έχουν δηµιουργηθεί στα Βαλκάνια η Ευρώπη βλέπει τον 
Άξονα αυτό ως εργαλείο για να ηρεµήσει η κατάσταση. Η εκτέλεση του έργου, εκτός 
από τα οικονοµικά οφέλη,  θεωρείται ως ένα µέσο για την αποκατάσταση της ειρήνης 
και της οικονοµικής και πολιτικής σταθερότητας. Για το σκοπό αυτό, συνεδρίασε και 
πάλι η οµάδα εργασίας που απαρτίζεται από εµπειρογνώµονες των λιµανιών και της 
διοικητικής µέριµνας από Μπάρι, Μπρίντιζι, ∆υρράχιο, Αυλώνα, Μπουργκάς και 
Βάρνα.  



 
16.  Αύξηση µισθών και συντάξεων από την 1η Ιουλίου 
 
Σύµφωνα µε δηλώσεις του Π/Θ κ. Μπερίσα, η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην 
αύξηση των µισθών και των συντάξεων στην Αλβανία, αρχίζοντας από την 1η 
Ιουλίου. Η αύξηση των µισθών θα είναι 7% και των συντάξεων 10%. Οι αυξήσεις 
αυτές, γίνονται για να καλύψουν κάπως την πρωτοφανή αύξηση των τιµών των 
βασικών ειδών κατανάλωσης που παρατηρείται στη χώρα. Για τρεις κατά σειρά µήνες 
και συγκεκριµένα το Μάρτιο, τον Απρίλιο και το Μάιο, ο πληθωρισµός αυξήθηκε 
πάνω από τα όρια που έχουν θέσει η Τράπεζα της Αλβανίας και το ∆ΝΤ  και που 
είναι 4%. Το Μάιο, για παράδειγµα, ο πληθωρισµός ήταν 4,2% και κρίνεται ότι θα 
ήταν ακόµα υψηλότερος εάν η αγορά δεν εφοδιαζόταν µε τα εποχιακά λαχανικά 
εγχώριας παραγωγής.  
 
17. Σχέδιο επιχειρηµατιών για οικονοµική ένωση µεταξύ Αλβανίας και 
Κοσσυφοπεδίου 
 
Οι µεγαλύτεροι επιχειρηµατίες της Αλβανίας και του Κοσσόβου έχουν ήδη έτοιµη 
µία στρατηγική για την οικονοµική ένωση µεταξύ Αλβανίας και Κοσσυφοπεδίου. Η 
πρωτοβουλία αυτή συζητήθηκε λεπτοµερώς στο οικονοµικό φόρουµ που 
πραγµατοποιήθηκε στο τέλος Ιουνίου τ.ε. Το σχέδιο αυτό προβλέπει, σε γενικές 
γραµµές, τη χάραξη και την εφαρµογή µιας κοινής φορολογικής πολιτικής, την 
τελωνειακή ένωση, τη δηµιουργία µίας κοινής αγοράς, κοινές επενδύσεις στην 
ενέργεια, στα ορυχεία, στις υποδοµές, κοινή χρηµατοδότηση για την κατασκευή του 
Θ/Σ του Κοσσυφοπεδίου κ.α. Όλα αυτά αποτελούν τη στρατηγική της δηµιουργίας 
της «ανοικτής αλβανικής και περιφερειακής αγοράς», η οποία για πρώτη φορά δε θα 
είναι µόνο ένα σλόγκαν. Για την πραγµατοποίηση αυτής της στρατηγικής υπάρχει 
έγκριση και από το πολιτικό φάσµα τόσο της Αλβανίας όσο και του Κοσσυφοπεδίου.   
 
18.  ∆ηλώσεις σχετικά µε τον τουρισµό στην Αλβανία 
 
Σε δηλώσεις του προς τα ΜΜΕ, ο υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού της 
Αλβανίας Ύλλι Πάνγκο, αφού υποστήριξε ότι κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 
2008 υπήρξε αύξηση κατά 21% του αριθµού των τουριστών που επισκέφθηκαν την 
Αλβανία, δήλωσε ότι θα υποβάλει την παραίτησή του εφόσον δεν επιτευχθούν οι 
στόχοι που έχει θέσει η αλβανική κυβέρνηση για αύξηση του τουρισµού εντός του 
έτους 2008. 
 
Στο µεταξύ, ο άλλοτε υπουργός Τουρισµού Αρτάν Λάµε δήλωσε ότι η ανάπτυξη του 
τουρισµού στην Αλβανία είναι αδύνατη εάν δεν επιλυθεί το περιουσιακό ζήτηµα. 
Μιλώντας για το υφιστάµενο πρόγραµµα ανάπτυξης των ακτών της Ν∆ Αλβανίας ο 
Λάµε υποστήριξε ότι «η µη επίλυση των διενέξεων σχετικά µε την ιδιοκτησία έχει 
προκαθορίσει ήδη την τύχη του προγράµµατος για την ανάπτυξη των ακτών του 
Ιονίου». 
 
19.  Συναντήσεις Π/Θ Μπερίσα µε ξένους επιχειρηµατίες 
 
Σύµφωνα µε ανακοινώσεις τύπου του Πρωθυπουργικού Γραφείου, ο Π/Θ της 
Αλβανίας κ. Σαλί Μπερίσα είχε σειρά συναντήσεων µε εκπροσώπους ξένων 
επιχειρηµατικών οµίλων µε αντικείµενο πιθανές επενδύσεις στην Αλβανία. 



 
Πιο συγκεκριµένα, ο Π/Θ δέχτηκε εκπροσώπους της κοινοπραξίας EMAAR και 
ATASAY. Ο όµιλος EMΑAR από το Ντουµπάι ενδιαφέρεται για επενδύσεις στους 
τοµείς του τουρισµού και της ακίνητης περιουσίας, ενώ ο όµιλος ATASAY από την 
Τουρκία, ο οποίος δραστηριοποιείται στον τοµέα της ενέργειας, παρουσίασε ένα 
σχέδιο για τους καταρράχτες του ποταµού Vjosa (Αώου). 
 
Επίσης  ο αλβανός Π/Θ δέχτηκε διευθυντική οµάδα του κινεζικού οµίλου Sinoma, ο 
οποίος δραστηριοποιείται στους τοµείς της τεχνολογίας παραγωγής τσιµέντου, υάλου, 
κεραµικών κ.α. Οι ιθύνοντες του οµίλου ενηµέρωσαν τον Π/Θ κ. Μπερίσα για την 
απόφαση του οµίλου να πραγµατοποιήσει επενδύσεις στους παραπάνω τοµείς στην 
Αλβανία – ο αλβανός Π/Θ µε τη σειρά του, αφού ευχαρίστησε τους κινέζους 
επενδυτές τους πρότεινε να κατασκευάσουν τις µονάδες τους στα βιοµηχανικά πάρκα 
του Ελµπασάν και του ∆υρραχίου. 
 
Τέλος, ο αλβανός Π/Θ είχε συνάντηση και µε εκπροσώπους της εσθονικής εταιρίας 
Skinest Reil As, οι οποίοι παρουσίασαν τα σχέδιά τους για επενδύσεις στους τοµείς 
της τεχνολογίας πληροφορικής και της σιδηροδροµικής υποδοµής. 
 
20.  Νέος τρόπος τιµολόγησης για την τηλεφωνία 
 
Σε συνεδρίασή της η αλβανική κυβέρνηση ενέκρινε  τη µεθοδολογία ρύθµισης των 
τιµών τόσο για τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, όσο και για την εταιρεία σταθερής 
τηλεφωνίας Albtelecom.  
 
Σε δήλωση του ο Π/Θ κ. Μπερίσα είπε σχετικά  «η έγκριση του τρόπου ρύθµισης των 
τιµολογίων τόσο για τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, όσο και για την εταιρεία 
σταθερής τηλεφωνίας Albtelecom, είναι µία πολύ σοβαρή προσπάθεια προκειµένου η 
αγορά να έρθει στις κανονικές παραµέτρους της. Η εξασφάλιση αυτών των 
παραµέτρων σηµαίνει σηµαντική µείωση της τιµής των µονάδων της κινητής και 
σταθερής τηλεφωνίας».  
 
21.  Εµβάσµατα µεταναστών 
 
Τα εµβάσµατα αλβανών µεταναστών που ζουν στο εξωτερικό προς τις οικογένειές 
τους στην Αλβανία, τα οποία διακινήθηκαν µέσω του αλβανικού τραπεζικού 
συστήµατος, ανήλθαν σε 219 εκατοµµύρια Ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του 2008. Το 
ποσό είναι µειωµένο κατά 5% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2007, κάτι 
που από την Τράπεζα της Αλβανίας αποδίδεται στη χρήση όλο και περισσότερων 
χρηµάτων των µεταναστών για επενδύσεις. Σηµειώνεται ότι για όλο το 2007 το 
σύνολο των εµβασµάτων των µεταναστών ανήλθε στο 1 δις δολάρια ΗΠΑ περίπου.  
 
22.  Ανησυχία βρετανού πρέσβη για το ιδιοκτησιακό ζήτηµα στην Αλβανία 
 
Σε συνέντευξή του στο περιοδικό MAPO, o πρέσβης του Ηνωµένου Βασιλείου στην 
Αλβανία Fraser Andrew Wilson εξέφρασε τον προβληµατισµό του για το 
ιδιοκτησιακό ζήτηµα στην Αλβανία, το οποίο θεωρεί µείζον εµπόδιο για την 
πραγµατοποίηση ξένων επενδύσεων στη χώρα. Ο βρετανός διπλωµάτης τόνισε ότι 
είναι πολύ δύσκολο για έναν ξένο επιχειρηµατία να επενδύσει στην Αλβανία όταν δε 
γνωρίζει το πραγµατικό ιδιοκτησιακό καθεστώς της γης που θα ενοικιάσει ή θα 



αγοράσει. Πρόσθετα προβλήµατα για το επενδυτικό κλίµα στην Αλβανία, σύµφωνα 
µε τον βρετανό πρέσβη, είναι το δικαστικό σύστηµα και το ζήτηµα των υποδοµών 
στη χώρα. 

23.  Το Βέλγιο επικυρώνει τη Συµφωνία Σύνδεσης και Σταθεροποίησης 
Αλβανίας-Ε.Ε. 

Σύµφωνα µε ανακοίνωση του αλβανικού ΥΠ.ΕΞ., το Βέλγιο ολοκλήρωσε τη 
διαδικασία επικύρωσης της Συµφωνίας Σύνδεσης και Σταθεροποίησης µεταξύ Ε.Ε. 
και Αλβανίας. Το σχετικό διάταγµα αναµένεται να δηµοσιευτεί στην επίσηµη 
εφηµερίδα αυτής της χώρας πολύ σύντοµα. 

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση του αλβανικού ΥΠ.ΕΞ., ανέρχεται σε 21 ο αριθµός των 
χωρών της Ε.Ε. που έχουν ολοκληρώσει µέχρι στιγµής τη διαδικασία επικύρωσης της 
συµφωνίας. 
 
24.  Το 2007 επιτυχηµένη χρονιά για την Εθνική Τράπεζα στην Αλβανία 

Το 2007 ήταν µία ακόµα πετυχηµένη χρονιά για το παράρτηµα Αλβανίας της Εθνικής 
Τράπεζας της Ελλάδος. Τη χρονιά αυτή η τράπεζα κατάφερε να  διπλασιάσει τα 
υποκαταστήµατά της, ανοίγοντας νέα τόσο στα Τίρανα όσο και σε άλλες πόλεις της 
χώρας. Σήµερα η Εθνική έχει 25 υποκαταστήµατα στην Αλβανία.  

∆ηµοσιεύτηκε επίσης κατάσταση µε τις 20 εταιρείες οι οποίες είχαν τα µεγαλύτερα 
κέρδη στην Αλβανία στη διάρκεια του 2007. Ανάµεσά τους βρίσκονται και η AMC 
(του οµίλου Cosmote), η Vodafone, οι τράπεζες Tirana Bank (του οµίλου της 
Τράπεζας Πειραιώς) και Alpha Bank, κ.α.  
 
25.  Αυξάνεται το εµπορικό έλλειµµα 
 
Πηγές της Τράπεζας της Αλβανίας επισηµαίνουν ότι το εµπορικό έλλειµµα της 
Αλβανίας για το πρώτο 3µηνο του 2008, ανήλθε στα 531 εκατ. ευρώ και 
παρουσιάζεται αυξηµένο κατά 20% σε σύγκριση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2007. 
Ένα µέρος του εµπορικού ελλείµµατος, περίπου το 50%, η χώρα το καλύπτει µε τα 
εµβάσµατα που στέλνουν στις οικογένειές τους οι αλβανοί µετανάστες.  
 
Η πολιτική δηµοσίων επενδύσεων για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2008 
φαίνεται ότι έχει αποτύχει, από τη στιγµή που η κυβέρνηση κατόρθωσε να επενδύσει 
για την περίοδο αυτή µόνο 17 δισεκ. λεκ, από 105 δισεκ. που είχε προγραµµατίσει.  
 

 

 

 

    
 


