
 
 
Με προσφυγές στο διεθνές δικαστήριο απειλούν οι εταιρείες πετρελαίου 
Σε ανακοίνωση τύπου στις 21 Ιανουαρίου τ.ε. ο σύνδεσµος των Εταιρειών Εισαγωγής 
Υδρογονανθράκων ζήτησε  εγγυήσεις για ισότητα στην αγορά, ελεύθερο ανταγωνισµό ο 
οποίος συνεπάγεται και ανταγωνιστικές τιµές και άρση της διάκρισης σε βάρος των 
µελών του. Επίσης, ο σύνδεσµος ζήτησε από τον υπουργό Οικονοµίας Ενέργειας και 
Εµπορίου κ. Ρούλι να αποφασίσει η κυβέρνηση ποιο είδος πετρελαίου θα επιτρέψει στη 
χώρα και το πετρέλαιο αυτό να είναι ελεύθερο για όλους και όχι να έχει πρόσβαση σε 
αυτό µία και µόνο εταιρεία και µάλιστα µε κυβερνητική απόφαση, ενώ ζήτησε από την 
κυβέρνηση να ακυρώσει την απόφαση σχετικά µε το πετρέλαιο δεύτερης ποιότητας (D2) 
και να εξασφαλίσει ισότητα στην αγορά, για να µην αναγκαστεί να παραπέµψει το θέµα 
στα αλβανικά και τα διεθνή δικαστήρια, µε στόχο την προστασία της αγοράς και του 
ελεύθερου ανταγωνισµού από τις απειλές που προέρχονται από τις κυβερνητικές 
αποφάσεις.  
Η κυβέρνηση,  ενέκρινε µια νέα απόφαση η οποία προβλέπει τον τρόπο µε τον οποίο η 
ιδιωτικοποιηµένη πλέον πρώην κρατική εταιρεία ARMO θα πουλάει το πετρέλαιο D2 
που παράγει το διυλιστήριό της στην πόλη Μπάλς στις άλλες εισαγωγικές εταιρείες που 
λειτουργούν στην Αλβανία. Οι νοµικοί σύµβουλοι του Συνδέσµου Εισαγωγέων 
Υδρογονανθράκων δηλώνουν ότι θα προσφύγουν στο Συνταγµατικό ∆ικαστήριο 
Αλβανίας, διότι η απόφαση αυτή, όπως υποστηρίζουν, παραβιάζει το Σύνταγµα της 
χώρας, τις διεθνείς συµφωνίες στις οποίες έχει προσχωρήσει η Αλβανία καθώς και το 
ίδιο το νοµικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται η κυβερνητική αυτή απόφαση. Παράλληλα 
µε τα αλβανικά δικαστήρια, οι εισαγωγικές εταιρείες θα κάνουν παράπονα και στις 
Βρυξέλλες. Εξάλλου, από την 1η Ιανουαρίου 2009, κανένα σκάφος δεν εισήλθε στο 
λιµάνι του ∆υρραχίου για να εκφορτώσει πετρέλαια δεύτερης ποιότητας D2, µε 
αποτέλεσµα να αυξηθούν πολύ οι ανησυχίες των οκτώ µεγάλων εταιρειών που εισάγουν 
D2. Οι µεγάλες εταιρείες αντιµετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες, διότι τα αποθέµατα 
πετρελαίου D2 εξαντλήθηκαν, ενώ πολλοί οδηγοί, δεν το βρίσκουν στα πρατήρια. Μια 
άλλη ζηµία για τις εισαγωγικές εταιρείες από την απόφαση της κυβέρνησης, είναι ότι οι 
εταιρείες αυτές δεν µπορούν να µετάσχουν σε διαγωνισµούς προµήθειας πετρελαίου που 
διοργανώνει το κράτος για φορείς που καταναλώνουν D2 για κεντρική θέρµανση, 
γεννήτριες κ.α 
 
 Ο Φορέας Ανταγωνισµού αντιτίθεται στην απόφαση της κυβέρνησης για το 
πετρέλαιο D2 
H αλβανική Eπιτροπή Ανταγωνισµού, στις 30 ∆εκεµβρίου 2008, εξέτασε το αίτηµα του 
Συνδέσµου των Εταιρειών Υδρογονανθράκων στην Αλβανία, το οποίο στρεφόταν 
εναντίον της υπ΄ αριθ. 1110/30/07/2008  απόφασης της αλβανικής κυβέρνησης µε θέµα 
την εισαγωγή και εµπορία του πετρελαίου δεύτερης ποιότητας (D2) στην  Αλβανία η 
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οποία προβλέπει την απαγόρευση εισαγωγής και εµπορίας πετρελαίου D2 από 1ης 
Ιανουαρίου 2009. Εξαίρεση από την απόφαση αυτή γίνεται µόνο για την πρώην κρατική 
εταιρεία ARMO η οποία πρόσφατα ιδιωτικοποιήθηκε. Αξίζει να σηµειωθεί ότι µερίδα 
του αλβανικού τύπου, ισχυρίζεται ότι η ARMO στην πράξη πωλήθηκε στην πετρελαϊκή 
εταιρεία του Ρεζάρτ Τάτσι, η οποία έχει ισχυρούς δεσµούς µε την πρωθυπουργική 
οικογένεια αλλά και µε ιταλικά ισχυρά πολιτικά συµφέροντα. 
Ο Φορέας Ανταγωνισµού έκρινε ότι η απόφαση της κυβέρνησης επιφέρει περιορισµό του 
και, βάσει του νόµου για την προστασία του ανταγωνισµού, αποφάσισε να συστήσει 
στην κυβέρνηση την ακύρωση της σχετικής απόφασης. 
Με την απόφαση αυτή παραβιάζονται τόσο οι υποχρεώσεις της Αλβανίας που απορρέουν 
από τη Συµφωνία Σύνδεσης και  Σταθεροποίησης µε την Ε.Ε. όσο και οι υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τις αρχές του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, στον οποίο η 
Αλβανία έχει προσχωρήσει από το έτος 2000.  
 
Η κυβέρνηση δεν υποχωρεί στην απόφαση για απαγόρευση της εισαγωγής 
πετρελαίου D2 
Η αλβανική κυβέρνηση είναι αποφασισµένη να µην επιτρέψει πλέον την εισαγωγή 
πετρελαίου δεύτερης ποιότητας (D2) µε υψηλή περιεκτικότητα θείου, παράλληλα όµως, 
δεν θα επιτρέψει και τη σχεδόν µονοπωλιακή κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί µε την 
ARMO, σύµφωνα µε δηλώσεις του Πρωθυπουργού κ. Σαλί Μπερίσα. στη συνεδρίαση 
της κυβέρνησης της 7ης Ιανουαρίου 2008, ο οποίος επίσης δήλωσε ότι ο Υπουργός 
Εθνικής Οικονοµίας και Ενέργειας κ. Ρούλι, εργάζεται µαζί µε το Φορέα Ανταγωνισµού 
ώστε η ARMO να είναι υποχρεωµένη να διανέµει πετρέλαιο D2 και στις άλλες εταιρείες, 
ανάλογα µε το µερίδιο που η καθεµιά έχει στην αλβανική αγορά καυσίµων. Εξάλλου, 
στη συνεδρίαση της κυβέρνησης στις 14 Ιανουαρίου 2009, ο Πρωθυπουργός κ. Σαλί 
Μπερίσα, έκλεισε οριστικά τη συζήτηση σχετικά µε την απαγόρευση εισαγωγής 
πετρελαίου δεύτερης ποιότητας (D2) και την πώληση στην αλβανική αγορά µόνο του D2 
εγχώριας παραγωγής της πρώην κρατικής εταιρείας ARMO, προβάλλοντας 
περιβαλλοντικούς λόγους. Παράλληλα, ο κ. Μπερίσα απέρριψε ως αβάσιµες τις 
κατηγορίες της αντιπολίτευσης για ΄΄δηµιουργία µονοπωλίου, και τόνισε ότι µόνο για ένα 
χρόνο, το 2009, θα διατίθεται και πετρέλαιο D2 εγχώριας παραγωγής στην αγορά, το 
οποίο οι πετρελαϊκές εταιρείες θα προµηθεύονται από την ARMO. Από την 1η 
Ιανουαρίου 2010, στην αγορά δε θα υπάρχει πετρέλαιο δεύτερης ποιότητας (D2). Η 
αλβανική αγορά εφοδιαζόταν ετησίως µε 320.000 τόνους πετρελαίου D2, οι 240.000 εκ 
των οποίων ήταν εισαγόµενο και οι υπόλοιπες 80.000 ήταν εγχώριας παραγωγής της 
ARMO. Τώρα στην αγορά, σύµφωνα µε την κυβέρνηση, θα διατίθενται µόνο οι 80.000 
τόνοι της ARMO σε τιµές που υπαγορεύονται από τη διεθνή αγορά πετρελαίου 
 
Ανακοίνωση της εταιρείας ARMO  
Η πετρελαϊκή εταιρεία ARMO, µε χθεσινή ανακοίνωσή της στις 8 Ιανουαρίου 2008,  
χαρακτηρίζει ως ΄΄αποτυχηµένη προσπάθεια για την οριστική διάλυση της βιοµηχανίας 
επεξεργασίας πετρελαίου, που είναι από τις λίγες εναποµείνασες από τον εθνικό πλούτο 
της χώρας΄΄ την απόφαση της αλβανικής επιτροπής Ανταγωνισµού, να αποδοκιµάσει την 
απόφαση της Κυβέρνησης για την απαγόρευση εισαγωγής πετρελαίου δεύτερης 
ποιότητας (D2) και  παραγωγής του αποκλειστικά και µόνο από την ARMO, αφού, 
σύµφωνα µε την ARMO, η απόφαση αυτή «αποτελούσε τη µοναδική σωτήρια λύση για 



την εταιρεία και για τους 6.500 εργάτες του τοµέα εξόρυξης και επεξεργασίας 
πετρελαίου στην Αλβανία». Τέλος η ARMO δήλωσε ότι θα συνεργαστεί µε όλες τις 
εισαγωγικές πετρελαϊκές εταιρείες στη χώρα και παράλληλα απέρριψε κάθε υπαινιγµό 
για µονοµερή υποστήριξη και δηµιουργία κατάστασης µονοπωλίου στην αγορά 
καυσίµων στην Αλβανία.  
 
Η κυβέρνηση παγώνει µε νόµο το φόρο της akciza σε 37 λεκ το λίτρο 
Το νοµοσχέδιο που προβλέπει την καταβολή από τις πετρελαϊκές εταιρείες του ειδικού 
φόρου (akciza), 37 λεκ το λίτρο, τόσο για το πετρέλαιο όσο και για τη βενζίνη, 
συζητήθηκε στην οικονοµική επιτροπή της Βουλής. Ο προηγούµενος νόµος για την 
akciza προέβλεπε ότι αυτή θα κυµαινόταν ανάλογα µε την τιµή του πετρελαίου στη 
διεθνή αγορά, από 27 µέχρι 37 λεκ το λίτρο. Τώρα όµως η κυβέρνηση την παγώνει στα 
37 λεκ το λίτρο, ανεξάρτητα από την τιµή στη διεθνή αγορά. Το µέτρο αυτό, σύµφωνα 
µε τους εισαγωγείς καυσίµων, θα αυξήσει τις τιµές των καυσίµων κατά πέντε λεκ το 
λίτρο σε ορισµένες περιόδους. Ο υπουργός Οικονοµικών Ριντβάν Μπόντε δικαιολόγησε 
το µέτρο αυτό, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της χώρας προς τον Παγκόσµιο 
Οργανισµό Εµπορίου, ωστόσο, δηµοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν, ότι στόχος 
της κυβέρνησης είναι να συγκεντρώσει όσο περισσότερα έσοδα από το φόρο της akciza. 
Υπολογίζεται ότι από τη ρύθµιση αυτή η κυβέρνηση θα συγκεντρώσει 1,5 δις λεκ 
επιπλέον.    
 
Παρατείνεται η προθεσµία αποµάκρυνσης των δεξαµενών καυσίµων από το 
∆υρράχιο 
Σύµφωνα µε δήλωση του επικεφαλής του αλβανικού Φορέα Επιθεώρησης  Πετρελαίων 
και Αερίου Ιλίρ Κούρτι, η προθεσµία για την εφαρµογή της απόφασης της αλβανικής 
κυβέρνησης για την παύση της εισαγωγικής και αποθηκευτικής δραστηριότητας των 
πετρελαϊκών εταιρειών που διατηρούν αποθήκες καυσίµων στα λιµάνια ∆υρραχίου και 
Σενγκίν, παρατείνεται µέχρι το Μάρτιο τ.ε. για να έχουν οι εταιρείες χρόνο στη διάθεσή 
τους. Στο ∆υρράχιο και το Σενγκίν, διατηρούν δεξαµενές οκτώ εταιρείες, µερικές από τις 
οποίες έχουν ξεκινήσει εργασίες για την κατασκευή νέων µονάδων στο Πόρτο Ροµάνο 
και τη µετακίνηση των δεξαµενών, ενώ θεώρησαν ανεπαρκή το χρόνο που έδωσε η 
κυβέρνηση για την αποµάκρυνση των δεξαµενών.  
 
Κροατικό ενδιαφέρον για τον οδικό άξονα Θουµάνα - Ρογκοζίνα 
Η κροατική εταιρεία ΄΄Konstruktor Inzenjering d.d. – Split΄΄, εκδήλωσε ενδιαφέρον για 
την κατασκευή, µε το καθεστώς εκχώρησης δικαιωµάτων, του οδικού άξονα Θουµάνα – 
Τίρανα – Ρογκοζίνα, µήκους 66 χλµ. Σύµφωνα µε το Υπουργείο ∆ηµοσίων Έργων και 
Μεταφορών, οι κροάτες έχουν ολοκληρώσει τη µελέτη σκοπιµότητας και την 
περιβαλλοντική µελέτη, ενώ οµάδα εργασίας του υπουργείου µελετά τη νοµιµότητα του 
φακέλου που κατέθεσε η εταιρεία. Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται σε 620 
εκατ. ευρώ και, σύµφωνα µε τους εµπειρογνώµονες, ο άξονας είναι η καλύτερη λύση για 
την αποσυµφόρηση του κυκλοφοριακού που παρατηρείται σήµερα στον υπάρχοντα 
οδικό άξονα Τίρανα – ∆υρράχιο.  
 
 
 



Παρατείνεται για τις 20 Φεβρουαρίου ο διαγωνισµός για την 4η εταιρεία κινητής 
τηλεφωνίας.  
Παρατείνεται για τις 20 Φεβρουαρίου – οπότε θα ανοίξουν και οι φάκελοι µε τις 
προσφορές- ο  διεθνής διαγωνισµός για τη χορήγηση της 4ης άδειας εταιρείας κινητής 
τηλεφωνίας στην Αλβανία. Η αναβολή έγινε µετά από αιτήµατα αρκετών ξένων 
εταιρειών, οι οποίες παραπονέθηκαν  για ανεπάρκεια χρόνου µελέτης της προσφοράς για 
την 4η άδεια. Σύµφωνα µε φήµες της αγοράς ενδιαφέρον επιδεικνύει η Βρετανική ΒΤ.  
 
Η Eagle Mobile κερδίζει ως πελάτες 60 χιλ. υπαλλήλους του δηµοσίου 

Στή νεοσύστατη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Eagle Mobile, ανατέθηκε τελικά το έργο 
που είχε προκηρύξει το Υπουργείο ∆ηµοσίων Έργων και Τηλεπικοινωνιών για την 
καλύτερη προσφορά προς τους δηµοσίους υπαλλήλους από τις εταιρείες κινητής 
τηλεφωνίας στην Αλβανία. Παρότι στο διαγωνισµό που διεξήχθη στις 12 Ιανουαρίου η 
εν λόγω εταιρεία ήλθε τρίτη µετά την Vodafone και την AMC/cosmote,  µε  απόφαση 
της 20ης Ιανουαρίου 2009, το Υπουργείο ∆ηµοσίων Έργων και Τηλεπικοινωνιών 
χορήγησε  στην Eagle Mobile (τουρκική εταιρεία, θυγατρική της Albtelecom σταθερής 
τηλεφωνίας) το δικαίωµα να προσφέρει τις υπηρεσίες της σε οκτώ υπουργεία. Με αυτό 
τον τρόπο 60 χιλ. υπάλληλοι του δηµοσίου γίνονται πελάτες της Eagle Mobile.  
 
Τράπεζα της Αλβανίας: Μειώνονται τα εµβάσµατα των µεταναστών 
Σε µελέτη της Τράπεζα της Αλβανίας, επισηµαίνεται ότι η διεθνής χρηµατοοικονοµική 
κρίση θα επηρεάσει και την Αλβανία λόγω µείωσης των µεταναστευτικών εµβασµάτων. 
Σύµφωνα µε τη µελέτη για το πρώτο 3µηνο του 2008, το 26% των αλβανικών 
νοικοκυριών έχουν έσοδα από τους µετανάστες. Το 59% των οικογενειών αυτών ζουν 
στην ύπαιθρο όπου κατευθύνεται το 66% των µεταναστευτικών εµβασµάτων. Τα 
εµβάσµατα των µεταναστών αποτελούν το 40% των εσόδων των οικογενειών στην 
ύπαιθρο. Σύµφωνα µε την µελέτη, το πρώτο 3µηνο του 2008, το 70% των εµβασµάτων 
των µεταναστών, διατέθηκαν για µη παραγωγικούς σκοπούς, το 10% για 
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και µόνο το 19% για παραγωγικούς σκοπούς.  
 
Οι τράπεζες ζητούν τη µείωση των επιτοκίων 
Οι Εµπορικές τράπεζες ζητούν από την Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας να µειώσει τα 
επιτόκια καταθέσεων σε τοπικό νόµισµα (λεκ), προκειµένου να µειώσουν και οι τράπεζες 
τα επιτόκια των δανείων που χορηγούν ώστε να αυξηθούν οι ρυθµοί δανειοδότησης. Οι 
τράπεζες, σύµφωνα µε δηµοσιογραφικές πληροφορίες, εκτιµούν ότι οι επιπτώσεις από τη 
διεθνή χρηµατοοικονοµική κρίση άρχισαν να διαφαίνονται και στην Αλβανία, τόσο στον 
πληθωρισµό όσο και στην παραγωγική δραστηριότητα. Η κρίση αναµένεται να 
επιδεινωθεί από τη µείωση των µεταναστευτικών εµβασµάτων, σε βαθµό που ο δ/ντής 
της ιταλικής τράπεζας Intesa San Paolo στην Αλβανία, Λορένζο Ρονκάρι, να δηλώνει: 
΄΄Θα είµαστε τυχεροί εάν το 2009 θα έχουµε το 50% του ποσού των εµβασµάτων που οι 
αλβανοί µετανάστες έστειλαν στην πατρίδα το 2008́΄.  
 
∆ιαγωνισµός για δάνειο 250 εκατ. ευρώ 
Η αλβανική κυβέρνηση, προκήρυξε διαγωνισµό για τη λήψη δανείου από τράπεζες του 
εξωτερικού, ύψους 250 εκατ. Ευρώ για να διευκολυνθούν οι εγχώριες τράπεζες στις 
οποίες παρατηρείται έλλειψη ρευστού.  
 



Συµφωνία αλβανικής και ιταλικής κυβέρνησης, για τη χορήγηση άτοκου δανείου 30 
εκ. ευρώ      
Συµφωνία µεταξύ αλβανικής και ιταλικής κυβέρνησης, η οποία προβλέπει τη χορήγηση 
άτοκου δανείου 30 εκατ. ευρώ µε περίοδο εξόφλησης 38 χρόνων το οποίο θα διατεθεί για 
τη στήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, υπεγράφη στις 20 Ιανουαρίου, σε ειδική 
τελετή σε ξενοδοχείο των Τιράνων, στην οποία µετείχαν ο υπουργός Οικονοµικών κ. 
Μπόντε, ο υπουργός Οικονοµίας κ.Ρούλι, ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Αλβανίας 
και ο ιταλός πρέσβης στην Αλβανία, υπεγράφη. Συγκεκριµένα, οι µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις µε αλβανικό κεφάλαιο 51%, θα έχουν δικαίωµα να υποβάλουν αίτηση για 
να πάρουν δάνειο από το προαναφερόµενο κονδύλιο, το οποίο θα κατατεθεί σε πέντε 
εµπορικές τράπεζες της χώρας.  
 
Σε ελβετική εταιρεία ο τοµέας τεχνικού ελέγχου αυτοκινήτων  
Η ελβετική εταιρεία SGS, είναι ο νικητής του διαγωνισµού που προκήρυξε η αλβανική 
κυβέρνηση για την ιδιωτικοποίηση του τοµέα τεχνικού ελέγχου των αυτοκινήτων. Η 
ιδιωτικοποίηση έγινε µε το καθεστώς της εκχώρησης δικαιωµάτων.  
 
Η εταιρεία ΄΄Taci Oil΄΄ αγοράζει το ξενοδοχείο Sheraton για 100 εκατοµµύρια ευρώ 
Η αλβανική πετρελαϊκή εταιρεία ΄΄Taci Oiĺ ΄, αγόρασε έναντι 100 εκατ. ευρώ το 
πολυτελές ξενοδοχείο Sheraton στα Τίρανα σύµφωνα µε ανακοίνωση του ίδιου του 
Προέδρου της εταιρείας, Ρεζάρτ Τάτσι. Είναι η πρώτη φορά που αλβανική εταιρεία θα 
διαχειρίζεται ένα γνωστό πολυτελές ξενοδοχείο. Η ίδια εταιρεία, σύµφωνα µε µερίδα του 
τύπου, φέρεται να είναι ο πραγµατικός αγοραστής και της κρατικής πετρελαϊκής 
εταιρείας ARMO, µολονότι επισήµως ως αγοραστής εµφανίζεται αµερικανο-ελβετική 
εταιρεία. 
 
Αλβανο-τουρκικό φόρουµ επιχειρηµατικής δραστηριότητας 
Η τουρκική πρεσβεία στα Τίρανα σε συνεργασία µε τον αλβανικό όµιλο Albinvest, 
διοργάνωσαν στις 21 Ιανουαρίου, αλβανο-τουρκικό φόρουµ επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας, όπου τούρκοι επιχειρηµατίες του παραγωγικού τοµέα ανέπτυξαν το 
προφίλ των επιχειρήσεών τους µαζί µε την επιθυµία για επενδύσεις στην Αλβανία. 
Σύµφωνα µε πηγές της τουρκικής πρεσβείας, τουρκικές εταιρείες έχουν αναλάβει στην 
Αλβανία την εκτέλεση 19 έργων, συνολικής αξίας 500 εκατ. δολ. Οι επενδύσεις των 60 
περίπου τουρκικών εταιρειών στην Αλβανία έχουν επικεντρωθεί στη µεταλλουργία, στα 
ορυχεία, τις τράπεζες και στις τηλεπικοινωνίες.  
 
Σχέδια του τουρκικού οµίλου Calik για επενδύσεις στην Αλβανία 
Το ενδιαφέρον του για επενδύσεις στην Αλβανία εκδήλωσε σε συνέντευξη του στην ε/φ 
Πανοράµα του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου τ.ε. ο κ.Ahmet Calik, πρόεδρο του οµίλου Calik 
Holding, ο οποίος στην Αλβανία κατέχει το 60% των µετοχών της Εθνικής Εµπορικής 
Τράπεζας, το 76% της εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας Albtelecom, καθώς και την τρίτη 
εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στην Αλβανία Eagle Mobile. Σύµφωνα µε την ε/φ, στα 
µελλοντικά σχέδια του οµίλου συµπεριλαµβάνονται επενδύσεις για τον περαιτέρω 
εκσυγχρονισµό της Eagle Mobile (µέχρι τώρα ο όµιλος Calik έχει επενδύσει στην κινητή 
τηλεφωνία 50 εκατοµµύρια ευρώ), µε στόχο η εταιρεία αυτή να αναδειχθεί σε ηγέτη της 



κινητής τηλεφωνίας στην Αλβανία, επενδύσεις στη σταθερή τηλεφωνία, επενδύσεις στον 
τραπεζικό τοµέα, καθώς και επενδύσεις στους τοµείς της ενέργειας και των κατασκευών.  
 
Χορήγηση άδειας στην εταιρεία ΄΄Trans European Energy BV́ ΄  
Η αλβανική κυβέρνηση στη συνεδρίασή της 21 Ιανουαρίου τ.ε., ενέκρινε τη χορήγηση 
άδειας στην εταιρεία ΄΄Trans European Energy BV΄΄ για την κατασκευή και 
εκµετάλλευση του τερµατικού σταθµού υγραερίου στο ενεργειακό πάρκο στις ακτές του 
Φίερι (Σέµαν), την κατασκευή ενός υποθαλάσσιου αγωγού αερίου µεταξύ Αλβανίας και 
Ιταλίας, καθώς και του δικτύου αερίου στην αλβανική επικράτεια. Ο Πρωθυπουργός 
κ.Σαλί Μπερίσα στην οµιλία του επισήµανε ότι το σχέδιο αυτό εξασφαλίζει στην 
Αλβανία µεγάλες ποσότητες ενέργειας και, σε περίπτωση που θα αναδειχθεί πρώτο 
µεταξύ άλλων σχεδίων, η Αλβανία θα είναι ανοικτή να το δεχθεί.  
 
Το κράτος θα πωλήσει κρατική γη για να αποζηµιώσει πρώην ιδιοκτήτες 
Η κυβέρνηση στη συνεδρίασή της 7ης Ιανουαρίου 2009, αποφάσισε να πωλήσει µέρος 
της κρατικής γης για να αποζηµιώσει τους πρώην ιδιοκτήτες, οι περιουσίες των οποίων 
κατασχέθηκαν από το κοµµουνιστικό καθεστώς. Στη συνεδρίαση, η κυβέρνηση 
προσδιόρισε τους όρους, αλλά και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την πώληση 
των κρατικών εδαφών 
 
Αντικατάσταση του δ/ντή του Εθνικού Φορέα Επιστροφής των Περιουσιών 
Η αλβανική κυβέρνηση στη χθεσινή συνεδρίασή της, καθαίρεσε τον δ/ντή του Εθνικού 
Φορέα Επιστροφής των Περιουσιών Τουντζ Βατνίκαϊ και διόρισε στη θέση του τον 
Έλβις Τσέφα, εµπειρογνώµονα στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Η κυβέρνηση δεν έκανε 
γνωστούς τους λόγους της απόφασής της, αλλά ο αντιπολιτευόµενος τύπος γράφει ότι 
πρόκειται για µια προσπάθεια του Πρωθυπουργού να βάλει κάποια τάξη στο χάος που 
επικρατεί στο Φορέα, τοποθετώντας επικεφαλής του ένα άτοµο της εµπιστοσύνης του.  
 
Οι επιχειρήσεις ζητούν ενιαία παναλβανική αγορά επτά εκατοµµυρίων πελατών 
Η Ένωση Αλβανικών Βιοµηχανιών (Konfindrustria), το Σάββατο 8 Ιανουαρίου τ.ε. 
πραγµατοποίησε έκκληση στην αλβανική κυβέρνηση να λάβει άµεσα µέτρα για τη ριζική 
βελτίωση του σηµερινού τελωνειακού καθεστώτος αρχικά µε το Κόσοβο και στη 
συνέχεια µε την ΠΓ∆Μ και το Μαυροβούνιο. Η Konfindrustria ζητά στην πράξη, τη 
δηµιουργία µιας ΄΄ενιαίας παναλβανικής αγοράς΄΄ που θα καλύπτει πληθυσµό επτά 
εκατοµµυρίων αλβανών.  
 
∆ιαφήµιση στο Euronews για τον αλβανικό τουρισµό 
Ο αλβανός Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού Ύλλι Πάνγκο, αναφέρει δήλωσε ότι το 
υπουργείο του θα προωθήσει διαφηµιστικό σποτ στο Euronews για την προβολή του 
αλβανικού τουρισµού. Παρόµοια διαφήµιση προέβαλε το Υπουργείο πέρυσι στο CNN. 
 
Η προοπτική του αεροδροµίου Αργυροκάστρου 
Η προοπτική του αεροδροµίου του Αργυροκάστρου το οποίο έχει τεθεί εκτός λειτουργίας 
µετά τις ταραχές του 1997, αποτέλεσε το θέµα της συνάντησης εκπροσώπων της 
πολιτικής αεροπορίας µε εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης Αργυροκάστρου. Η 
ηγεσία της αλβανικής πολιτικής αεροπορίας, σχεδιάζει µελλοντικά να µετατρέψει το 



αεροδρόµιο Αργυροκάστρου σε περιφερειακό αεροδρόµιο για όλα τα είδη µεταφορών, 
µε παράλληλη επέκταση του διαδρόµου προσγειώσεως.  
 
Επικύρωση της Συµφωνίας Σύνδεσης και Σταθεροποίησης Αλβανίας–Ε.Ε. από το 
ελληνικό Κοινοβούλιο 
Επικυρώθηκε στις 14 Ιανουαρίου τ.ε. η Συµφωνία Σύνδεσης και Σταθεροποίησης 
Αλβανίας–Ε.Ε. από την ελληνική Βουλή. Αµέσως µετά την επικύρωση της Συµφωνίας, η 
πρόεδρος του αλβανικού Κοινοβουλίου Ζοζεφίνα Τοπάλλι εξέφρασε τις ευχαριστίες της 
προς τον έλληνα οµόλογό της κ. Σιούφα και τόνισε ότι ο δρόµος της Αλβανίας προς την 
Ε.Ε. είναι πλέον ανοικτός. Υπενθυµίζεται ότι µε την επικύρωση από πλευράς Ελλάδας 
ολοκληρώνεται η διαδικασία των επικυρώσεων της Συµφωνίας Σύνδεσης από τις χώρες-
µέλη της Ε.Ε.. υπέρ της επικύρωσης της Συµφωνίας ψήφισαν τα δύο µεγάλα κόµµατα, ο 
Συνασπισµός απείχε της ψηφοφορίας, ενώ το ΛΑΟΣ την καταψήφισε.  
 
Αρχίζουν οι διαπραγµατεύσεις µε την τσεχική προεδρία 
Η αλβανική κυβέρνηση,  έχει ξεκινήσει τις διαπραγµατεύσεις µε την τσεχική προεδρία 
της Ε.Ε. για τον προσδιορισµό της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης προκειµένου να 
αποκτήσει η Αλβανία το καθεστώς της υποψήφιας προς ένταξη χώρας. Ο Πρωθυπουργός 
κ. Σαλί Μπερίσα ερωτηθείς από τους δηµ/φους δεν έδωσε κάποια συγκεκριµένη 
ηµεροµηνία, µόνο δήλωσε ότι ΄΄µετά τις διαπραγµατεύσεις θα αποφασίσουµε για το 
χρόνο υποβολής της αίτησης΄΄. 
 
Το Υπουργείο Ολοκλήρωσης συµπληρώνει το ερωτηµατολόγιο για ένταξη στην Ε.Ε 
Το Υπουργείο Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και Ενσωµάτωσης, ολοκλήρωσε όλες τις 
διαδικασίες οι οποίες έχουν σχέση µε την υποβολή της αίτησης για να αποκτήσει η χώρα 
το καθεστώς της υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην Ε.Ε. και τώρα αποµένει στον 
Πρωθυπουργό κ. Σαλί Μπερίσα και την κυβέρνησή του να αποφασίσουν πότε θα 
υποβάλουν την αίτηση στον Πρόεδρο της Τσεχίας, η χώρα του οποίου έχει την προεδρία 
της Ε.Ε. το τρέχον εξάµηνο. Οι διαδικασίες αφορούν στη συµπλήρωση ενός 
ερωτηµατολογίου µε 1.500 ερωτήµατα από όλη την κρατική διοίκηση και τα ιδρύµατα. 
Πρόκειται για ένα  ερωτηµατολόγιο-υπόδειγµα το οποίο η Αλβανία πήρε από άλλες 
χώρες, οι οποίες σήµερα είναι µέλη της Ε.Ε. Υπενθυµίζεται ότι ο Π/Θ Μπερίσα δήλωσε 
πρόσφατα ότι σκέπτεται να υποβάλει αίτηση για να λάβει η Αλβανία καθεστώς 
υποψήφιας προς ένταξη χώρας στις αρχές του 2009.  
 
Μείωση ρυθµού ανάπτυξης αναµένεται το 2009 
H εκπρόσωπος του ∆ΝΤ στην Αλβανία Ann-Margaret Westin, δήλωσε σε συνέντευξη 
τύπου στις 15 Ιανουαρίου τ.ε. ότι ο ρυθµός οικονοµικής ανάπτυξης της Αλβανίας το 
2008 ήταν 6%, ενώ για το 2009, το ∆ΝΤ προβλέπει ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης της 
χώρας της τάξεως του 3,5% - 4%. Το 2009, η χώρα θα έχει λιγότερες εξαγωγές, λιγότερα 
εµβάσµατα από τους µετανάστες, λιγότερες επενδύσεις και λιγότερα δάνεια. Εξάλλου, τα 
ορυχεία και ο τοµέας εξόρυξης πετρελαίου στην Αλβανία, λόγω της οικονοµικής κρίσης 
αδυνατούν να εξάγουν τα προϊόντα τους, γεγονός που µπορεί να οδηγήσει σε χρεοκοπία.  
 
 
 



Τερµατισµός της Συµφωνίας εποπτείας της αλβανικής οικονοµία από το ∆ΝΤ 
Υπεγράφη, παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Σαλί Μπερίσα, του Υπουργού Οικονοµικών 
κ. Ριντβάν Μπόντε, του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Αλβανίας κ. Αρντιάν Φουλάνι, της 
επικεφαλής της αποστολής του ∆ΝΤ στην Αλβανία Ann Margaret Westin και της 
ηγεσίας της Στατιστικής Υπηρεσίας (INSTAT), η συµφωνία τερµατισµού του 3ετούς 
προγράµµατος  εντατικής εποπτείας του ∆ΝΤ στην Αλβανία, το οποίο προέβλεπε 
αυστηρό έλεγχο επί των δηµοσιονοµικών της χώρας ενώ παράλληλα ξεκίνησαν οι 
διαπραγµατεύσεις για ένα άλλο πρόγραµµα ελέγχου από πλευράς του ∆ΝΤ, που 
περιορίζεται µόνο σε δύο–τρεις τοµείς. Σύµφωνα µε τον αντιπολιτευόµενο Τύπο ο 
Πρωθυπουργός, ΄΄έδιωξε το ∆ΝΤ από την Αλβανία και αυτό το έκανε το 2009 που είναι 
χρονιά εκλογών΄΄.  
Στην τελετή της υπογραφής, εκφράσθηκε η αντίθεση µεταξύ του Πρωθυπουργού κ. Σαλί 
Μπερίσα και της επικεφαλής της αποστολής του ∆ΝΤ, µε θέµα το ρυθµό οικονοµικής 
ανάπτυξης της χώρας. Σύµφωνα µε την επικεφαλής της αποστολής κα Westin, ο ρυθµός 
οικονοµικής ανάπτυξης της Αλβανίας για το 2008 ήταν 6%, ενώ ο πρωθυπουργός κ. Σαλί 
Μπερίσα επεσήµανε ότι προτιµά να λαµβάνει υπόψη τα στοιχεία που παρέχει η 
Στατιστική Υπηρεσία της χώρας (INSTAT) η οποία προβλέπει ρυθµό οικονοµικής 
ανάπτυξης της τάξεως του 9,9%.  
 
Παραδέχεται τις συνέπειες της κρίσης η αλβανική  κυβέρνηση  
Για πρώτη φορά, η αλβανική κυβέρνηση, παραδέχεται τις συνέπειες της οικονοµικής 
κρίσης που θα πλήξει την Αλβανία. Σε έκθεση του Υπουργείου Οικονοµικών για το 
΄΄Μακροπρόθεσµο οικονοµικό πλαίσιο 2010 – 2012́́, τονίζεται ότι οι αλβανοί πολίτες 
το 2009 θα καταναλώσουν λιγότερα από το 2008. Συγκεκριµένα, η µείωση της 
κατανάλωσης θα είναι 10 δις δολ ή 2% λιγότερο από το µέσο όρο. Περίπου 200 χιλ. 
αλβανικές οικογένειες που εξαρτώνται κυρίως από τα εµβάσµατα των µεταναστών, 
σύµφωνα µε την έκθεση, θα έχουν λιγότερα έσοδα, λόγω της κρίσης στις χώρες όπου 
εργάζονται οι αλβανοί µετανάστες.  
 
Η Αλβανία θα επιστρέψει το χρέος που έχει προς την Ελλάδα 
Το πρώτο 15ήµερο του ∆εκεµβρίου, η αλβανική κυβέρνηση έλαβε την απόφαση να 
επιστρέψει όλα τα παλαιά χρέη της Αλβανίας στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα ποσό 
ύψους 48 εκατ. δολ. τα οποία η Αλβανία πήρε από την Ελλάδα την περίοδο 1987–91. Το 
συνολικό εξωτερικό χρέος της Αλβανίας προς άλλες χώρες,  ανέρχεται στο 55% του 
ΑΕΠ της χώρας.  
 
Ο πρόεδρος Τόπι για τις προτεραιότητες της Αλβανίας το 2009 
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας Μπαµίρ Τόπι, στη δεξίωση που παρέθεσε στις 14 
Ιανουαρίου τ.ε. για το διαπιστευµένο στα Τίρανα διπλωµατικό σώµα, ζήτησε από την 
κυβέρνηση να αποδείξει στην Ε.Ε. ότι εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της ως προς την 
ολοκλήρωση των µεταρρυθµίσεων. Τα καθήκοντα τα οποία πρέπει να εκπληρώσει η 
κυβέρνηση, σύµφωνα µε τον Τόπι, είναι η λειτουργία του κράτους δικαίου, η διευθέτηση 
της αναλογίας ιδιοκτησίας–ιδιοκτητών, η καταπολέµηση της διαφθοράς, ο σεβασµός της 
ανεξαρτησίας των συνταγµατικών θεσµών, η ολοκλήρωση της µεταρρύθµισης στη 
δικαιοσύνη, η ελευθερία του τύπου και η διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών, χωρίς 
αµφισβητήσεις. Στόχος της Αλβανίας, σύµφωνα µε τον Τόπι, παραµένει η ένταξη στο 



ΝΑΤΟ και την Ε.Ε., η εφαρµογή πολιτικής περιφερειακής συνεργασίας, η υποστήριξη 
του Κοσσυφοπεδίου, η εναρµόνιση της πολιτικής της µε την πολιτική των φίλων χωρών 
και των στρατηγικών της εταίρων. 
 
∆ηλώσεις εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 
Σε οικονοµική ηµερίδα που διοργανώθηκε στα Τίρανα στις 20 Ιανουαρίου τ.ε. ο 
εκπρόσωπος της Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, Ivo Germann, δήλωσε ότι 
οι ρυθµοί οικονοµικής ανάπτυξης της Αλβανίας για το 2008 αναµένεται να είναι 6,1%, 
σε σύγκριση µε 6% που ήταν το 2007. Για το 2009 οι ρυθµοί οικονοµικής ανάπτυξης της 
χώρας αναµένεται να είναι 4%́ ΄. Με τα στοιχεία αυτά δε συµφώνησε ο Υπουργός 
Οικονοµικών Ριντβάν Μπόντε, ο οποίος δήλωσε ότι τα τρία πρώτα 3µηνα του 2008, οι 
ρυθµοί οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας ήταν διψήφιοι και αναµένεται η ετήσια 
οικονοµική ανάπτυξη να ανέλθει στο 7% - 8%. 
 
Ηµερίδα µε θέµα την Ελληνοαλβανική συνεργασία στον ενεργειακό τοµέα 
Hµερίδα µε θέµα την ελληνοαλβανική συνεργασία στον ενεργειακό τοµέα, διοργάνωσε 
το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ), υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελλάδος, και του Υπουργείου Οικονοµίας Εµπορίου και 
Ενέργειας της Αλβανίας, και µε τη συνεργασία του Ελληνοαλβανικού Εµπορικού και 
Επιχειρηµατικού Επιµελητηρίου.  

Στο χαιρετισµό που απηύθυνε στο συνέδριο ο Υπουργός Οικονοµίας, Εµπορίου και 
Ενέργειας της Αλβανίας κ. Γκεντς Ρούλι αναφέρθηκε στα πορίσµατα της έκθεσης της 
Παγκόσµιας Τράπεζας για την επιχειρηµατική ελευθερία στην Αλβανία και εξήρε τη 
µακροοικονοµική σταθερότητα, το χαµηλό πληθωρισµό και τη σχετικά χαµηλή 
φορολογία στη χώρα. Ο κ. Ρούλι αναφέρθηκε επίσης στο ιδιαίτερο ενδιαφέρον της 
αλβανικής πλευράς για τα ζητήµατα ηλεκτρικής ενέργειας και στο ιστορικό της 
συνεργασίας µε την Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, κάνοντας ιδιαίτερη µνεία στις σκέψεις 
που υπάρχουν για την εκµετάλλευση του Αώου ποταµού. Πρόσθεσε, τέλος, ότι η Ελλάδα 
µπορεί να βοηθήσει στη διασύνδεση της Αλβανίας µε περιφερειακά δίκτυα αερίου και να 
εκµεταλλευτεί και η ίδια τα πλεονεκτήµατα της γεωγραφικής θέσης της Αλβανίας ως 
πύλης προς τη ∆υτική Ευρώπη.   

Ο κ. Νεριτάν Αλιµπάλι, Υφυπουργός Οικονοµίας, Εµπορίου και Ενέργειας της 
Αλβανίας, παρουσιάζοντας στην οµιλία του το ενεργειακό προφίλ της Αλβανίας, 
υπογράµµισε το πρόβληµα που αντιµετωπίζει η χώρα στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας 
σε όλη την επικράτειά της και αναφέρθηκε στην προσπάθεια ανάπτυξης των υποδοµών 
της χώρας και της συνεργασίας µε άλλες. Όπως ανέφερε ο κ. Αλιµπάλι, το 50% της 
ηλεκτρικής ενέργειας της Αλβανίας εισάγεται. Τόνισε επίσης ότι η διαρκώς αυξανόµενη 
ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας θέτει το ζήτηµα της αύξησης της αποτελεσµατικότητας των 
υδάτινων πόρων και της ενίσχυσης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Στη συνέχεια, 
αναφέρθηκε στις ενέργειες και τους στόχους που έχει θέσει η αλβανική κυβέρνηση για 
την ενεργειακή της πολιτική µε πυλώνες την ανασυγκρότηση της ∆ηµόσιας Επιχείρησης 
Ηλεκτρισµού της Αλβανίας (KESH), και στην ανάπτυξη πηγών ενέργειας χαµηλού 
κόστους και ανανεώσιµων πηγών. Στους επιµέρους στόχους εντάσσεται η υλοποίηση του 
σχεδίου κατασκευής φράγµατος στο ∆ρίνο που θα τροφοδοτήσει τον υδροηλεκτρικό 
σταθµό παραγωγής ενέργειας στην Άστα, η πλήρης αξιοποίηση της γραµµής 400 KV µε 
την Ελλάδα και µιας αντίστοιχης µε το Μαυροβούνιο, καθώς και η δηµιουργία γραµµών 



220 KV µε το Κόσοβο, την Ιταλία και την ΠΓ∆Μ. Στην οµιλία του επίσης ο κ. Αλιµπάλι 
ανέφερε ότι αξιοποιείται µόνο το 30% των δυνατοτήτων των υδάτινων πόρων της χώρας, 
ενώ µεγάλο είναι το ενδιαφέρον που έχουν εκδηλώσει ξένες εταιρείες για την κατασκευή 
υδροηλεκτρικών σταθµών παραγωγής ενέργειας. Τέλος, ο κ. Αλιµπάλι υπογράµµισε ότι 
η αλβανική κυβέρνηση δεν αποκλείει τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας.  

Στην οµιλία του στην εναρκτήρια συνεδρία της ηµερίδας, ο κ. Κωνσταντίνος 
Μανιατόπουλος, Πρόεδρος του ΙΕΝΕ, παρουσίασε το θεσµό που εκπροσωπεί και τόνισε 
τη σηµασία της περιφερειακής συνεργασίας, ιδίως σε περιστάσεις οικονοµικής και 
ενεργειακής κρίσης. Στη συνέχεια, ο Γενικός Γραµµατέας του Ελληνοαλβανικού 
Εµπορικού και Επιχειρηµατικού Επιµελητηρίου κ. Ζαρογιαννόπουλος παρέπεµψε σε 
πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέµατα ενέργειας, από την οποία 
προκύπτει ότι µένουν ακόµη πολλά να γίνουν ως προς τον ελεύθερο ανταγωνισµό στους 
τοµείς της ηλεκτρικής ενέργειας και του αερίου, ενώ επισήµανε ειδικότερα τη σχετική 
ανεπάρκεια επενδυτικών πόρων, µέσα στο γενικότερο κλίµα κρίσης εντός και εκτός 
Ευρώπης, και την απουσία διασυνοριακής ολοκλήρωσης.  

Εκπροσωπώντας και µεταφέροντας τους χαιρετισµούς του Υπουργού Ανάπτυξης της 
Ελλάδος, Κ. Χατζηδάκη, ο πρόεδρος του Συµβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής 
κ. Μωυσής αναφέρθηκε στη σηµασία της διπλωµατίας της ενέργειας και ανέφερε τους 
κύριους πυλώνες της πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπως τους παρουσίασε ο 
υπουργός αναλαµβάνοντας τα καθήκοντά του, µε έµφαση στην ανάγκη προώθησης των 
«πράσινων», ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Ο κ. Μωυσής τόνισε ότι η Ελλάδα δεν είναι 
µεν ένας σηµαντικός παραγωγός ενέργειας, έχει όµως τεράστια σηµασία ως ενεργειακός 
κόµβος, λόγω της γεωγραφικής της θέσης µεταξύ ∆ύσης και Ανατολής. Τέλος, 
αναφέρθηκε στις ραγδαίες αλλαγές και στις εντελώς διαφορετικές συνθήκες σε σχέση µε 
το ενεργειακό πεδίο πριν από έναν µόλις χρόνο, και πρότεινε οι επενδύσεις στον τοµέα 
της ενέργειας να µην περιορίζονται σε ΄΄hardwaré́  (αγωγοί κλπ.), αλλά και στις άυλες 
αξίες όπως η κοινή γλώσσα και η γειτνίαση. 

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ∆ΕΗ κ. Τάκης Αθανασόπουλος αναφέρθηκε στην οµιλία 
του στις ιδιαιτερότητες της τρέχουσας συγκυρίας και στις ευκαιρίες που προσφέρει, µέσα 
στο πλαίσιο αυτό, η ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας των χωρών της ΝΑ Ευρώπης.  

Ο κ. Σταµπολής, εκτελεστικός διευθυντής του ΙΕΝΕ, παρουσιάζοντας την κατάσταση 
του ενεργειακού πεδίου στην Ελλάδα µέσα στο ευρύτερο ενεργειακό πλαίσιο της ΝΑ 
Ευρώπης, τόνισε ότι το ελληνικό ενεργειακό πεδίο παρουσιάζει δυο χαρακτηριστικά, την 
υπερβολική εξάρτηση από το εισαγόµενο πετρέλαιο και αέριο και την κυριαρχία των 
κρατικών εταιρειών παραγωγής ενέργειας και φυσικού αερίου, γεγονός που επιδρά 
αποτρεπτικά στην είσοδο ανεξάρτητων εταίρων στην αγορά, το σκηνικό αυτό, όµως, 
αλλάζει µε ραγδαίους ρυθµούς και η Ελλάδα µετατρέπεται σε µια ανοικτή περιφερειακή 
αγορά. Μέσα στο ευρύτερο αυτό πλαίσιο και µε τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της 
ελληνικής και της αλβανικής περίπτωσης, ανοίγονται, κατά τον οµιλητή, πολλές 
ευκαιρίες για τη συνεργασία Ελλάδας–Αλβανίας. Πιο συγκεκριµένα, υπάρχουν 
εξαιρετικές προοπτικές συνεργασίας, εκτός από τον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας 
όπου ήδη υπάρχει ένα καλό υπόβαθρο, στους τοµείς του φυσικού αερίου και των 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, µε ειδικότερη µνεία στον τοµέα του ηλιακού 
θερµοσίφωνα, µιας αγοράς στην οποία η Ελλάδα έχει δεσπόζουσα θέση και θα µπορούσε 
να βοηθήσει την Αλβανία σε ανάλογη ανάπτυξη.  



Η ηµερίδα συνεχίστηκε µε ειδικότερες συζητήσεις για τους τοµείς του ηλεκτρισµού και 
του φυσικού αερίου, των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της διατήρησης της 
ενέργειας, καθώς και της µακροπρόθεσµης ενεργειακής στρατηγικής. 
 
∆ιακοπές ρεύµατος 
Η επιχείρηση διανοµής ρεύµατος εξήγγειλε από χθες ότι θα προβαίνει για δύο 
τουλάχιστον εβδοµάδες σε διακοπές ρεύµατος στα Τίρανα και τις άλλες πόλεις, από τις 
18.00 – 20.00 το βράδυ, ΄΄προκειµένου να έχει η εταιρεία τον απαιτούµενο χρόνο να 
αποκαταστήσει τις ζηµιές που υπέστη το δίκτυο διανοµής από την κακοκαιρία΄΄.  
 
Τον Ιανουάριο 2010, νέα αύξηση της τιµής του ρεύµατος 
Αύξηση της τιµής της ηλεκτρικής Ενέργειας από τον Ιανουάριο 2010 αναµένεται µετά 
την αποδοχή της σχετικής πρότασης της αλβανικής κυβέρνησης από την αλβανική 
Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, αλλά και µετά από σχετικό αίτηµα της τσεχικής εταιρείας 
CEZ, η οποία έχει αγοράσει το Φορέα ∆ιανοµής Ηλεκτρικής ενέργειας στην Αλβανία 
(OSSH). Το Σοσιαλιστικό Κόµµα, µέσω του εκπροσώπου του Ιλίρ Μπάκια, κατηγόρησε 
την κυβέρνηση για κλοπή σε βάρος των πολιτών, λόγω των υψηλών τιµολογίων που 
απέστειλε η OSSH.  
 
Την Πέµπτη αρχίζει η εξαγωγή ρεύµατος προς Ελλάδα 
Από την Πέµπτη 22 Ιανουαρίου και για ενάµιση µήνα η Αλβανία θα εξάγει 2 εκατ. KWH 
ηλεκτρικής ενέργειας την ηµέρα προς την Ελλάδα. Το ρεύµα θα πωληθεί στην Ελλάδα 
µε την τιµή της ελληνικής αγοράς. Η εξαγωγή ρεύµατος, αναφέρουν πηγές της εταιρείας, 
άρχισε χάρη στη βελτίωση στις τεχνητές λίµνες των Υ/Η σταθµών της χώρας. 
Παράλληλα µε την εξαγωγή, η Αλβανία θα συνεχίσει να εισάγει 5 εκατ. KWH 
ηλεκτρικής ενέργειας την ηµέρα.  
 
Στα µέσα της χρονιάς παραδίδεται ο Θερµοηλεκτρικός σταθµός στον Αυλώνα 
Η κατασκευή του Θερµοηλεκτρικού Σταθµού στον Αυλώνα αναµένεται να έχει 
ολοκληρωθεί στα µέσα αυτής της χρονιάς, δήλωσε στο Αλβανικό Πρακτορείο Ειδήσεων 
(ΑΤΑ) ο γενικός διευθυντής της εταιρίας ηλεκτρισµού της Αλβανίας (KESH) Γκεργκ 
Μπογιατζή. Το έργο είναι συνολικού κόστους 92 εκατοµµυρίων Ευρώ και 
χρηµατοδοτείται από την Παγκόσµια Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. 

Έγκριση συµφωνίας για τον σχεδιασµό, χρηµατοδότηση, κατασκευή, ιδιοκτησία, 
αξιοποίηση και συντήρηση των υδροενεργειακών έργων επί του ποταµού Ντεβόλ  

Η αλβανική κυβέρνηση στη συνεδρίασή της 21ης  Ιανουαρίου 2009, ενέκρινε συµφωνία 
µε το καθεστώς εκχώρησης δικαιωµάτων µεταξύ του αλβανικού υπουργείου Εθνικής 
Οικονοµίας και Ενέργειας και του αυστριακών συµφερόντων οµίλου AVN AG ,Statkraft 
AS και Devoll Hydropower για το σχεδιασµό, χρηµατοδότηση, κατασκευή, ιδιοκτησία, 
αξιοποίηση και συντήρηση των υδροενεργειακών έργων επί του ποταµού Ντεβόλ 
(πηγάζει στην περιφέρεια Κορυτσάς, µε εκβολές στην Αδριατική). Ο Πρωθυπουργός κ. 
Σαλί Μπερίσα στην οµιλία του χαρακτήρισε το έργο ως ΄΄το µεγαλύτερο στην Ευρώπη 
στον τοµέα των Υ/Η σταθµών΄΄, το οποίο θα περιλαµβάνει σήραγγα 60 χλµ.  και το 
συνολικό του κόστος θα πλησιάζει το ένα δις ευρώ. Το έργο, σύµφωνα µε τον Μπερίσα, 
εντάσσεται στο στόχο της κυβέρνησης να µετατρέψει την Αλβανία σε ΄΄περιφερειακή 



ενεργειακή υπερδύναµη΄΄ και θα αποτελείται από τρεις Υ/Η σταθµούς: του Lozan–
Grabove, του Drize–Skenderbegas και της Banja, συνολικής ισχύος 1.000 Gwh. Οι 
σχετικές εργασίες θα ολοκληρωθούν σε 8 χρόνια.  
 

∆εύτερη συµφωνία για την αιολική ενέργεια µε τους ιταλούς 
Την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2009, το αλβανικό Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, 
παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Σαλί Μπερίσα, του Υπουργού Γκεντς Ρούλι, του ιταλού 
πρέσβη στην Αλβανία Σάµπα Ντ΄Ελία κ.α., υπέγραψε µε τον ιταλικό όµιλο ΄΄Marsegliá΄ 
συµφωνία για την υλοποίηση του σχεδίου έργου του οµίλου αυτού, το οποίο προβλέπει 
την κατασκευή ενεργειακού πάρκου στο χωριό Μπαλντρέν του νοµού Λέζας στη Βόρεια 
Αλβανία. Στο Μπαλντρέν, όπως και στην περίπτωση του Καραµπορούνι Αυλώνας, οι 
ιταλοί θα αξιοποιήσουν την αιολική ενέργεια, ανεγείροντας µονάδα ισχύος 234 MW και 
συνολικής δαπάνης 300 εκατ. ευρώ. Το σχέδιο προβλέπει επίσης την ανέγερση στην 
κοινότητα Σενγκίν, επίσης του νοµού Λέζας, σταθµού αξιοποίησης βιοκαυσίµων για 
παραγωγή ρεύµατος, ισχύος 140 MW και συνολικής δαπάνης 150 εκατ. ευρώ. Τέλος, το 
σχέδιο προβλέπει και την κατασκευή υποθαλάσσιας γραµµής υψηλής τάσης που θα 
συνδέει την Αλβανία µε την Ιταλία, ξεκινώντας στην κοινότητα Καλµέτ, επίσης του 
νοµού Λέζας, δαπάνης 600 εκατ. ευρώ. Συνεπώς, το συνολικό κόστος του ενεργειακού 
αυτού έργου στο νοµό Λέζας ανέρχεται στο ένα περίπου δις ευρώ. Βάσει της συµφωνίας, 
το αλβανικό κράτος θα παίρνει δωρεάν το 20% του ρεύµατος που θα παράγουν αυτοί οι 
σταθµοί.  
Ο πρέσβης της Ιταλίας στα Τίρανα Saba d’Elia, δήλωσε ότι τους τελευταίους µήνες 
έχουν υπογράψει πολύ σηµαντικές συµφωνίες σε στρατηγικούς τοµείς, οι οποίες, 
φτάνουν τα 3.5 δις ευρώ.  
 
Απαλλαγή καταβολής φόρου για τους ξένους υπηκόους στις θρησκευτικές 
κοινότητες της Αλβανίας  
Απαλλάσσονται της καταβολής φόρων προς το αλβανικό δηµόσιο, όλοι οι ξένοι υπήκοοι 
που υπάγονται στο θρησκευτικό και λαϊκό προσωπικό των θρησκευτικών κοινοτήτων της 
Αλβανίας σύµφωνα µε τις συµφωνίες τις οποίες υπέγραψαν στις 24 Οκτωβρίου 2008 οι 
θρησκευτικές κοινότητες της χώρας µε την αλβανική κυβέρνηση, ήτοι η Αυτοκέφαλη 
Ορθόδοξη Εκκλησία Αλβανίας, οι Μπεκτασήδες και η Μουσουλµανική Κοινότητα. 
 
Wall Street Journal: Η Αλβανία µε περισσότερη οικονοµική ελευθερία 
Σύµφωνα µε έκθεση της γνωστής και έγκυρης οικονοµικής εφηµερίδας Wall Street 
Journal η οποία συνετάχθη σε συνεργασία µε το ΄΄Heritage Foundation ΄΄, η Αλβανία 
εισέρχεται στο 2009 µε µεγαλύτερη οικονοµική ελευθερία και κατατάσσεται στην 63η 
θέση σε σύνολο 179 χωρών. Πρόβληµα για την Αλβανία, παραµένει η διαφθορά, το θέµα 
των περιουσιών, ενώ το εµπόριο, οι επενδύσεις και γενικά τα δηµοσιονοµικά 
παρουσιάζουν καθυστέρηση.  
 
Έκθεση Freedom House: ́́ Η Αλβανία χώρα µερικώς ελεύθερη΄΄ 
Η διεθνής οργάνωση Freedom House, έδωσε  στη δηµοσιότητα στις 13 Ιανουαρίου 2009, 
την ετήσια έκθεσή της, αναφορικά µε τα πολιτικά δικαιώµατα και τις αστικές ελευθερίες 
σε 193 χώρες του κόσµου στην οποία η Αλβανία βαθµολογείται µε το βαθµό τρία, σε 
βαθµολογικό σύστηµα από το ένα µέχρι το επτά, συνεπώς θεωρείται χώρα ΄΄µερικώς 
ελεύθερη΄΄. Η Αλβανία, σύµφωνα µε την έκθεση, δε σηµείωσε πρόοδο το 2008 



αναφορικά µε τις ελευθερίες και τα δικαιώµατα. Σύµφωνα µε δηλώσεις που έκανε στην 
αλβανόφωνη εκποµπή της Φωνής της Αµερικής ο πολιτικός αναλυτής Τεϊλορ Ρόιλεντς, η 
χώρα έχει προβλήµατα µε τη διαφθορά, µε τη λειτουργία του κράτους δικαίου, τη 
διαφάνεια και την ελευθερία του τύπου. Συχνά ο Πρωθυπουργός της χώρας δυσφηµίζει 
τον τύπο και τον κατηγορεί για διασυνδέσεις µε το οργανωµένο έγκληµα, χωρίς να 
στηρίζει τις κατηγορίες του σε επιχειρήµατα. Συνεπώς επικρατεί µια γενική εχθρική 
ατµόσφαιρα προς τον τύπο που ασκεί κριτική΄΄ - δήλωσε στη Φωνή της Αµερικής ο 
Ρόιλεντς.  
 
The Economist: Αλβανία, χώρα µε δηµοκρατία-υβρίδιο 
Το έγκυρο βρετανικό περιοδικό The Economist, δηµοσίευσε πρόσφατα έκθεση σχετικά 
µε το βαθµό δηµοκρατικής διακυβέρνησης σε 165 χώρες του κόσµου, στην οποία 
κατέταξε την Αλβανία ως χώρα ΄΄δηµοκρατία-υβρίδιο΄΄, µαζί µε χώρες όπως η 
Μαδαγασκάρη, η Ζάµπια, ο Ισηµερινός, η Βενεζουέλα, η Βοσνία και η Τουρκία. Τέλος, 
η Αλβανία είναι πίσω από άλλες χώρες της περιοχής, τη Σερβία, τα Σκόπια και το 
Μαυροβούνιο, οι οποίες κατατάσσονται στη δεύτερη οµάδα, “Xώρες µε ατελή 
δηµοκρατία”. Η έκθεση τις 156 χώρες  σε τέσσερις µεγάλες οµάδες: α) Χώρες µε πλήρη 
(full) δηµοκρατία, β) Xώρες µε ατελή δηµοκρατία, γ) Χώρες µε ΄΄υβριδικά καθεστώτα΄΄ 
και δ) Χώρες µε αυταρχικά καθεστώτα.  
 


