
 
 
 

 ΕΠΙΔΟΕΙ ΑΛΒΑΝΙΑ – ΕΚΘΕΕΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ & ΥΟΡΕΩΝ 

 
 World Bank – South East Europe Regular Economic Report 

ύμφωνα με την Έκθεση “South East Europe Regular Economic Report” της Παγκόσμιας 
Σράπεζας, που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα, το δημόσιο χρέος της Αλβανίας, 
φτάνοντας στο 58,2% του ΑΕΠ στα τέλη του 2010, παραμένει το υψηλότερο στην περιοχή 
(Αλβανία, Β-Ε, Κόσσοβο, πΓΔΜ, Μαυροβούνιο, ερβία), όπου διατηρείται σε επίπεδο από 
6,9% στο Κόσσοβο μέχρι 51,3% στο Μαυροβούνιο. Η πλέον ανησυχητική εξέλιξη, με βάση 
την Έκθεση, είναι ότι το δημόσιο χρέος (ύψους 767,8 δις αλβ. λεκ το επτέμβριο του 2011) 
στην Αλβανία είναι υπερδιπλάσιο των ετήσιων εσόδων, ενώ και οι δαπάνες για τόκους 
ανέρχονται σε ποσοστό 3,4% του ΑΕΠ, σε σχέση με 1,3% στην περιοχή (Β-Ε 0,6%, πΓΔΜ 
0,7%, Μαυροβούνιο 1%, ερβία 1,2%). 
 

 IMF – World Economic Outlook 
ύμφωνα με την Έκθεση “World Economic Outlook” του Διεθνούς Νομισματικού 
Σαμείου, που δημοσιεύτηκε τελευταία, η ισοδυναμία της κατά κεφαλή αγοραστικής 
δύναμης στην Αλβανία (Purchasing Power Parity / PPP) παραμένει η χαμηλότερη, μεταξύ 
των 14 χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, και όπως εκτιμάται το 2011 θα 
διαμορφωθεί στα 7.780 $ ΗΠΑ, σε σχέση με 7.468 $ το 2010 (Β-Ε 8.174 $, πΓΔΜ 10.369 $, 
Μαυροβούνιο 11.228 $, Πολωνία και Ουγγαρία 20.000 $). 
Επίσης, το δημόσιο χρέος της Αλβανίας, ανερχόμενο το 2011 στο όριο του 60% του ΑΕΠ, 
παραμένει το 2ο υψηλότερο στην περιοχή (μετά την Ουγγαρία, όπου εκτιμάται στο 76,1%) 
και κατά το ΔΝΣ, σε περίπτωση που δεν επέλθουν αλλαγές στην ακολουθούμενη 
δημοσιονομική πολιτική, θα διευρυνθεί στο 64% το 2016. 
Με βάση τις εκτιμήσεις της ως άνω Έκθεσης του ΔΝΣ, ο πληθωρισμός στην Αλβανία 
αναμένεται το 2011 να διαμορφωθεί τελικά σε ικανοποιητικό επίπεδο της τάξης του 3,9% 
και από τα χαμηλότερα στις 14 χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 
(Μαυροβούνιο 3,1%, ερβία 11,2%) και η ανεργία στο 11,5%, επίσης από τα χαμηλότερα 
ποσοστά στην περιοχή (πΓΔΜ 32%, Β-Ε 27%). 
 

  Transparency International – Corruption Perceptions Index 2011 
Σην 95η θέση, με βαθμό 3,1/10, από την 87η πέρσι (βαθμός 3,3/10) κατέλαβε φέτος η 
Αλβανία στην Έκθεση της Οργάνωσης Transparency International “Corruption 
Perceptions Index 2011” που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα και συμπεριλαμβάνει 
αξιολόγηση 182 χωρών του κόσμου. Όπως σχολιάστηκε στον αλβανικό τύπο, «η Αλβανία 
συνεχίζει να χάνει έδαφος στη μάχη με τη διαφθορά και τα διαπλεκόμενα συμφέροντα, 
καθώς από χρόνο σε χρόνο η θέση της στη σχετική παγκόσμια Έκθεση επιδεινώνεται 
διαρκώς και φέτος κατατάσσεται προτελευταία από τις εννέα χώρες της περιοχής». την 
Έκθεση αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης, παρατηρείται 
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επιδείνωση του φαινόμενου της διαφθοράς, με εξαίρεση το Μαυροβούνιο, όπου 
σημειώθηκε πρόοδος. 

 
 Economist Intellligence Unit – Democracy Index 2011  

Όπως δημοσιεύτηκε στον αλβανικό τύπο, σύμφωνα με την τελευταία Έκθεση της 
Economist Intellligence Unit “Democracy Index 2011”, η Αλβανία έχασε τρεις θέσεις, 
καταλαμβάνοντας φέτος την 87η από την 84η στην αντίστοιχη περσινή κατάταξη. Με βάση 
την Έκθεση, η χώρα είναι σε καλύτερη μοίρα στη ΝΑ Ευρώπη, σε σχέση μόνο με τη Βοσνία 
και την Σουρκία, ενώ βήματα προς τα πίσω σημείωσε η Αλβανία το τρέχον έτος ως προς τα 
θέματα της ελευθερίας του τύπου, της εκλογικής διαδικασίας, αλλά και του επιπέδου 
διακυβέρνησης.  
 
  

 ΣΡΑΠΕΖΕ 
 
 Επανεκλογή Διοικητή Κεντρικής Σράπεζας Αλβανίας 

Με απόφαση του αλβανικού Κοινοβουλίου στις 17.11.2011 και με τις θετικές ψήφους των 
75 βουλευτών του κυβερνώντος Δημοκρατικού Κόμματος, επανεκλέχτηκε στη θέση του 
Διοικητή της Κεντρικής Σράπεζας της Αλβανίας (Bank of Albania, BoA, 
www.bankofalbania.org), για μία δεύτερη επταετή θητεία, ο κ. Ardian Fullani, ο οποίος 
ανέλαβε για πρώτη φορά τα καθήκοντά του ως επικεφαλής της ΒοΑ το Νοέμβριο του 2004. 

 
 Μείωση βασικού επιτοκίου Κεντρικής Σράπεζας Αλβανίας 

ε νέα μείωση, τη δεύτερη στη διάρκεια του 2ου εξαμήνου του 2011, του βασικού επιτοκίου 
της Κεντρικής Σράπεζας της Αλβανίας (ΒοΑ), κατά 0,25%, προχώρησε, με απόφασή του 
από 30.11.2011, το Εποπτικό υμβούλιο της ΒοΑ. Μετά από ανάλυση των τελευταίων 
οικονομικών και νομισματικών εξελίξεων στη χώρα και με «στόχο την τόνωση της 
αλβανικής οικονομίας», το εν λόγω υμβούλιο αποφάσισε τη διαμόρφωση του βασικού 
επιτοκίου στο χαμηλότερο ιστορικά επίπεδο, ποσοστού 4,75%.   
ύμφωνα με τον αλβανικό τύπο, όπως δήλωσε στη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο 
Διοικητής της ΒοΑ κ. Fullani, η νομισματική πολιτική που ακολουθεί η Κεντρική Σράπεζα 
θα δώσει νέα ώθηση στον τομέα των πιστώσεων, που παραμένει αδύναμος, ενώ και η 
οικονομική ανάπτυξη στην Αλβανία παραμένει μέτρια, με την κρίση στην ευρωζώνη να 
δημιουργεί απειλές για την αλβανική οικονομία. 

 
 Σροποποίηση της νομοθεσίας για τις  ξένες Σράπεζες 

Όπως σχολιάστηκε και σε σειρά δημοσιευμάτων αλβανικών εφημερίδων, στόχος του 
αλβανικού Τπουργείου Οικονομικών, με την προώθηση στη Βουλή Ν/ για 
τροποποιήσεις του νόμου «Για τις τράπεζες στην Αλβανική Δημοκρατία», είναι η 
θωράκιση της αλβανικής τραπεζικής αγοράς και η προστασία της από την κρίση χρέους 
στην ευρωζώνη. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη νομοθετική ρύθμιση που κατατέθηκε προς 
ψήφιση στο αλβανικό Κοινοβούλιο από το Τπουργείο Οικονομικών της Αλβανίας, 
παρέχεται στην Κεντρική Σράπεζα (ΒοΑ) η δικαιοδοσία, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, να 
ζητά από τις ξένες τράπεζες τη μετατροπή των υποκαταστημάτων/κλάδων τους που 
λειτουργούν στη χώρα σε αυτόνομες θυγατρικές/τοπικές τραπεζικές οντότητες. 
Δυνατότητα μετατροπής παρέχεται επίσης και στις ίδιες τις ξένες τράπεζες, μετά από την 
υποβολή σχετικού αιτήματος και έγκρισης της ΒοΑ. 
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 ΤΠΟΔΟΜΕ  

 
 Δανειακή υμφωνία με Αμπού Ντάμπι, ύψους 50 εκατ. $ ΗΠΑ, για άξονα 

Σιράνων - Ελμπασάν 
Όπως ανακοινώθηκε από το αλβανικό Τπουργείο Οικονομικών, οριστικοποιήθηκε η 
συμφωνία μεταξύ Αλβανίας και Αμπού Ντάμπι για τη χορήγηση από το Abu Dhabi Fund 
for Development / ADFD δανείου, ύψους  50 εκατ. $ ΗΠΑ, το οποίο θα διατεθεί για την 
κατασκευή του οδικού άξονα Σιράνων - Ελμπασάν, συνολικού εκτιμώμενου κόστους 400 – 
460 εκατ. $ ΗΠΑ περίπου. Σο δάνειο χορηγήθηκε με επιτόκιο 4,5% και θα εξοφληθεί σε 15 
χρόνια. Πρόκειται για το 4ο δάνειο που παίρνει η Αλβανία για το συγκεκριμένο 
αυτοκινητόδρομο, δεδομένου ότι έχουν προηγηθεί δάνεια  ύψους 222,7 $ ΗΠΑ  από την 
Ισλαμική Αναπτυξιακή Σράπεζα / IDB,  ύψους 20 εκατ. $ ΗΠΑ από το OPEC Fund for 
International Development και ύψους 25 εκατ. $ ΗΠΑ από το Σαμείο της αουδικής 
Αραβίας Saudi Fund for Development. 

 
 Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία προεπιλογής ανάδοχου παραχώρησης  

αυτοκινητόδρομου Milot – Morine  
ε υλοποίηση απόφασης της αλβανικής Κυβέρνησης, το Τπουργείο Δημοσίων Έργων και 
Μεταφορών της Αλβανίας γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αναθέσει, με μακροχρόνια 
σύμβαση παραχώρησης, την αναβάθμιση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του 
οδικού άξονα Milot – Morine που συνδέει τις πόλεις Δυρράχιο και Σίρανα με το Κόσοβο. 
Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και συντήρηση του αυτοκινητόδρομου, 
συμπεριλαμβανομένης της σήραγγας Thirra, μήκους 5,6 χλμ., για την εγκατάσταση και 
λειτουργία συστήματος διοδίων και τη συλλογή τους, καθώς και για τη διπλοδρόμηση 
τμήματος 26 χλμ. του άξονα κ.λπ. αναγκαίες κατασκευές. 
ημειώνεται, ότι ο αυτοκινητόδρομος Milot – Morine θα είναι ο πρώτος που θα λειτουργεί 
με διόδια στην Αλβανία, ενώ το μέτρο σχεδιάζεται να επεκταθεί και σε άλλους οδικούς 
άξονες, ώστε να περιοριστούν οι σχετικές δαπάνες του αλβανικού δημοσίου. 
Η σχετική πρόσκληση, οι προϋποθέσεις και οι όροι συμμετοχής στη διαδικασία 
προεπιλογής, όπως και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,  σε ηλεκτρονική μορφή, έχουν 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ως άνω αρμόδιου αλβανικού Τπουργείου 
http://www.mppt.gov.al/, στη θέση “Prequalification documents of Milot – Morine 

Highway consession” (http://www.mppt.gov.al/previewdoc.php?file_id=1496), ενώ η 
προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 15/2/2012 και ώρα 15.00. 

 
 Χορήγηση δανείου EBRD, 53 εκατ. €, για κατασκευή παρακαμπτήριων οδών 

ύμφωνα με ανακοίνωση, από 24.11.2011, της Ευρωπαϊκής Σράπεζας Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης, εγκρίθηκε η χορήγηση δανείου, ύψους 53 εκατ. €, τα οποία θα 
χρησιμοποιηθούν από το αλβανικό Τπουργείο Δημοσίων Έργων και Μεταφορών για την 
κατασκευή δύο παρακαμπτήριων οδών στη ΝΔ Αλβανία και ειδικότερα η πρώτη, μήκους 
22 χλμ., στην πόλη Υιέρι και η δεύτερη, μήκους 27,6 χλμ., στην Αυλώνα.  
Σα έργα, συνολικού εκτιμώμενου κόστους 167 εκατ. €, θα συγχρηματοδοτηθούν από την 
Ευρωπαϊκή Σράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελούν 
σημαντικά τμήματα που θα συνδέουν στο οδικό δίκτυο  της χώρας οδικούς άξονες, στην 
κατασκευή των οποίων έχουν συνεισφέρει με προηγούμενες χρηματοδοτήσεις τους οι 
EBRD και ΕΙΒ. Η χρηματοδότηση της EBRD, θα συνδυαστεί και με χορήγηση (grant) 
ποσού 5,95 εκατ. €, από την ιταλική Κυβέρνηση, την ΕΕ και το Επενδυτικό Πλαίσιο 
Δυτικών Βαλκανίων, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τεχνική βοήθεια για την 
προετοιμασία λεπτομερών σχεδίων των δύο παρακαμπτήριων οδών, όπως και για την 
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υλοποίηση των έργων. Επιπλέον, το εν λόγω ποσό θα χρησιμοποιηθεί για την εκπόνηση 
τρατηγικής Διοδίων και μελέτης βιώσιμων πολιτικών μεταφορών της χώρας. 
 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
 

 Ψήφιση Ν/ για πώληση Albpetrol Sh.a. 
Με 72 ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας υπέρ, ψηφίστηκε από την αλβανική Βουλή 
το Ν/ για την πώληση του 100% των μετοχών της κρατικής αλβανικής πετρελαϊκής 
εταιρείας Albpetrol Sh.a., η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της εξόρυξης πετρελαίου 
και φυσικού αερίου. ύμφωνα με την ε/φ Shqip, ενδιαφέρον για την αγορά της 
επιχείρησης έχουν εκδηλώσει εταιρείες από τις ΗΠΑ και από χώρες της Λατιν. Αμερικής. 
 

 Απόρριψη αύξησης τιμών ηλεκτρικού ρεύματος για οικιακή κατανάλωση 
Με απόφασή της, από 15.12.2011, η αλβανική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας /ERE, 
www.ere.gov.al, αποφάσισε τη διατήρηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στο ίδιο 
επίπεδο και για την επόμενη τριετία, 2012 – 2014, απορρίπτοντας τα αιτήματα αύξησης 
των κρατικών επιχειρήσεων ηλεκτρισμού Korporata Elektroenergjitike Shqiptare 
sh.a./KESH (http://www.kesh.com.al/)  και OST (www.ost.al), όπως και της ιδιωτικής  
CEZ Shperndarje sh.a.. ημειώνεται, ότι με αντίστοιχη απόφαση της ERE από 20.12.2010, 
οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για τα αλβανικά νοικοκυριά παρέμειναν και το 2011 
σταθερές, δηλ. στα 7,7 αλβ. λεκ/kWh  (χωρίς ΥΠΑ) για μηνιαία κατανάλωση μέχρι 300 
kWh και 13,5  αλβ. λεκ (μη συμπεριλαμβανόμενου του ΥΠΑ) για κάθε kWh κατανάλωσης 
άνω των 300  kWh.  Η από 15.12.2011 απόφαση της αλβανικής Ρυθμιστικής Αρχής 
Ενέργειας και οι ισχύουσες τιμές, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της, στη θέση 
http://ere.gov.al/mat.php?lang=AL&idm=397&idr=187.  

 
 Έγκριση δανεισμού δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού KESΗ 

Εξαιτίας της παρατεταμένης ανομβρίας στη χώρα, που έχει οδηγήσει σε ιδιαίτερη μείωση 
της στάθμης των υδάτων στις υδροηλεκτρικές μονάδες και μειωμένη παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας, με πρόσφατη απόφασή της η αλβανική Κυβέρνηση, εξουσιοδότησε την κρατική 
Korporata Elektroenergjitike Shqiptare sh.a./KESH (http://www.kesh.com.al/) να 
προχωρήσει σε σύναψη δανείου 4,5 δις εκατ. αλβ. λεκ (32 εκατ. € περίπου) για εισαγωγή 
ηλεκτρισμού, προκειμένου να αποφευχθούν διακοπές στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. 
Όπως σχολιάστηκε στον αλβανικό τύπο, ο δανεισμός αυτός δυσχεραίνει ακόμη 
περισσότερο την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, η οποία είναι ήδη επιβαρυμένη 
από σωρευμένο χρέος, ύψους 55 εκατ. €, το οποίο οφείλει στην KESH η ιδιωτική εταιρεία  
διανομής CEZ Shperndarje sh.a. (http://www.cez.al/en/home.html), αλλά παράλληλα 
επιβαρύνει και τον κρατικό προϋπολογισμό, το έλλειμμα του οποίου το 11μηνο Ιαν. – 
Νοεμβρίου 2011 διευρύνθηκε σημαντικά, εκτιμώμενο στα 38 δις αλβ. λεκ. 
  

 Εγκαινίαση μονάδας εργοστασίου παραγωγής βιοκαυσίμων  
Με την παρουσία του Αλβανού Π/Θ κ. Sali Berisha, πραγματοποιήθηκαν στις 18.11.2011 
τα εγκαίνια της πρώτης μονάδας παραγωγής  βιοκαυσίμων στην Αλβανία, στο Πόρτο 
Ρομάνο του Δυρραχίου. Η παραγωγή της μονάδας, που αποτελεί επένδυση, ύψους 5,5 
εκατ. €, των εταιρειών πετρελαιοειδών Kastrati Group Αλβανίας και Βussinello Prodoti 
Petroliferi / B.P.P. SpA (http://www.bppspa.it/en/) Iταλίας, θα ανέρχεται σε 100.000 τόν. 
ετησίως, ενώ θα δημιουργηθούν και 120 περίπου νέες θέσεις εργασίας.  
Όπως δήλωσε ο κ. Sali Berisha, μεταξύ άλλων, σε ομιλία του στην τελετή, η επένδυση 
αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για τη μετατροπή της χώρας σε χρήστη βιολογικών 
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καυσίμων και θα συμβάλει στην ανάδειξη της Αλβανίας σε εξαγωγέα βιοκαυσίμων, τα 
οποία θα κατευθύνονται στην Ιταλία και την Ευρώπη ευρύτερα. 
 

  Χρηματοδότηση EBRD ιδιωτικών επενδύσεων σε ΑΠΕ 
ύμφωνα με ανακοίνωση, από 23.11.2011, της Ευρωπαϊκής Σράπεζας Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης, εγκρίθηκε η χορήγηση δανείου, ύψους 3 εκατ. €, στην ιδιωτική εταιρεία 
Energy Partners για την κατασκευή δύο μικρών υδροηλεκτρικών μονάδων, των Gerruje I 
και Gerruje 2 στον ποταμό Benji, 140 χλμ. ΒΑ των Σιράνων, δυναμικότητας 5,1 MW και 
ικανότητας ετήσιας παραγωγής πάνω από 14,7 GWh.  
Οι δύο μονάδες εντάσσονται στο σχεδιασμό της εταιρίας για ανάπτυξη πέντε συνολικά 
μικρών Τ/Η έργων (τα άλλα τρία μεταγενέστερα), για τα οποία η εταιρεία έχει αναδειχθεί 
ανάδοχος 35ετούς σύμβασης παραχώρησης. 
 

 Η Roland Berger αναλαμβάνει ύμβουλος για τα έργα υποδομών φυσικού 
αερίου  

Η εταιρεία συμβούλων Roland Berger Strategy Consultants, με έδρα την Ζυρίχη, 
αναδείχτηκε νικήτρια του διεθνούς διαγωνισμού για την παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών στην Αλβανία, σχετικά με την ανάπτυξη των έργων υποδομών φυσικού αερίου 
στη χώρα, όπως ανακοινώθηκε από το Τπουργείο Οικονομίας, Εμπορίου και Ενέργειας. 
ύμφωνα με τη σχετική δήλωση του Αλβανού Τπουργού κ. Nasip Naco, η εταιρεία θα 
λειτουργεί και ως ύμβουλος της διαπραγματευτικής ομάδας της αλβανικής Κυβέρνησης   
με την κοινοπραξία Trans Adriatic Pipeline (TAP), προκειμένου να επιτευχθούν τα 
καλύτερα δυνατά οφέλη για τη χώρα από το εν λόγω επενδυτικό σχέδιο, ύψους 1 δις €.  
Ο σχετικός διεθνής διαγωνισμός διενεργήθηκε στο πλαίσιο προγράμματος αναπτυξιακής 
βοήθειας, ύψους 2 εκατ. € των Κυβερνήσεων της Ελβετίας και της Νορβηγίας, που 
υλοποιείται στην Αλβανία και στοχεύει στη δημιουργία και ανάπτυξη των αναγκαίων 
υποδομών φυσικού αερίου στη χώρα, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα.  
 
 

 ΔΙΜΕΡΕΙ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΛΒΑΝΙΚΕ ΦΕΕΙ  
 

 Μεγάλος βαθμός συγκέντρωσης αλβανικών εισαγωγών ελληνικών προϊόντων 
Όπως προέκυψε από την επεξεργασία των στοιχείων της Αλβανικής τατιστικής 
Τπηρεσίας (INSTAT), οι αλβανικές εισαγωγές ελληνικών προϊόντων χαρακτηρίζονται και 
το 2010 από μεγάλο βαθμό συγκέντρωσης, με αποτέλεσμα οι ετήσιες μεταβολές της αξίας 
των εισαγωγών μεμονωμένων προϊόντων να επηρεάζουν σημαντικά τα συνολικά μεγέθη.  
Ειδικότερα, το 1/5 (19,76%) της συνολικής αξίας των ελληνικών προϊόντων που εισήγαγε η 
Αλβανία το 2010 αφορά στο προϊόν «πετρελαϊκά έλαια», με εισαγωγές ύψους 12.379,14 εκ. 
ALL, ενώ πάνω από το 1/3 (34,02%) αντιστοιχεί σε τρία μόνο προϊόντα, τα «πετρελαϊκά 
έλαια», τους «ράβδους και προϊόντα έλασης σιδήρου, χάλυβα κ.λπ.» και τα «τσιγάρα». 
Επίσης, τo 50% της συνολικής αξίας των ελληνικών προϊόντων που εισήγαγε η Αλβανία το 
2010 αντιστοιχεί σε εννέα προϊόντα, ενώ το 70% σε είκοσι.  
Ωστόσο, ο βαθμός συγκέντρωσης των αλβανικών εισαγωγών από την Ελλάδα το 2010 είναι 
μικρότερος από τον αντίστοιχο του 2009 και του 2008, προσεγγίζοντας την κατανομή του 
2006. Σο 2009, οι εισαγωγές του προϊόντος «πετρελαϊκά έλαια» αντιστοιχούσαν στο 1/4 
(26,46%) του συνόλου, ενώ το 2008 στο 32,29%, δηλαδή αντιπροσώπευαν περισσότερο από 
το 1/3 της συνολικής αξίας των  εισαγωγών της Αλβανίας από τη χώρα μας. Επίσης, το 
2009 τα πέντε πρώτα σε αξία ελληνικά προϊόντα αντιστοιχούσαν στο 50% της συνολικής 
αξίας των αλβανικών από την Ελλάδα εισαγωγών, ενώ το 38,81% αντιστοιχούσε σε τρία 
μόνο προϊόντα. Ανάλογος ήταν και ο βαθμός συγκέντρωσης το 2008, κατά το οποίο 



ποσοστό 32,29% της συνολικής αξίας των αλβανικών εισαγωγών από την Ελλάδα 
αντιστοιχούσε σε ένα μόνο προϊόν («πετρελαϊκά έλαια»), το 39,64% σε τρία και το 50% σε 
έξι προϊόντα. Επισημαίνεται, ότι ο υψηλός βαθμός συγκέντρωσης των αλβανικών από την 
Ελλάδα εισαγωγών σε λίγα προϊόντα αποτελεί τον κανόνα την τελευταία δεκαετία, με την 
υψηλότερη τιμή του να σημειώνεται τη διετία 2008 – 2009. Σην τελευταία δεκαετία, 
ποσοστό μεγαλύτερο του 50% αντιστοιχούσε στα δέκα πρώτα προϊόντα, ενώ το 1/3 της 
συνολικής αξίας των αλβανικών από τη χώρα μας εισαγωγών  αντιστοιχούσε σε τρία μόνο 
προϊόντα. Αναλυτικά στοιχεία για τις αλβανικές από τη χώρα μας εισαγωγές, μπορούν οι 
ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν στην τελευταία έκθεση του Γραφείου ΟΕΤ Σιράνων που  
δημοσιεύεται στη διαδικτυακή πύλη www.agora.mfa.gr, στην ιστοσελίδα : 
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=31644 
 

   „Εναρξη λειτουργίας αεροπορικής γραμμής Θεσσαλονίκης – Σιράνων, 2.12.2011 
ε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον Κρατικό Αερολιμένα «Μακεδονία» της 
Θεσσαλονίκης και με την παρουσία, μεταξύ άλλων, του Αναπλ. Δ/ντα υμβούλου της 
Olympic Air κ. Γιώργου Ευστρατιάδη, εγκαινιάστηκε το νέο αεροπορικό δρομολόγιο 
Θεσσαλονίκη – Σίρανα, διάρκειας μίας ώρας, το οποίο πραγματοποιείται, με έναρξη από 2 
Δεκεμβρίου τ.έ., δυο φορές την εβδομάδα (Δευτέρα και Παρασκευή) και  εκτελείται με 
αεροσκάφη τύπου Bombardier Q400 των 78 θέσεων.  
ύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας «Η λογική του νέου δρομολογίου είναι 
προσαρμοσμένη στις εμπορικές και επιχειρηματικές απαιτήσεις του κοινού. ε μηνιαία 
βάση, 50.000 Αλβανοί πολίτες μετακινούνται οδικά από τη Βόρειο Ελλάδα προς την 
Αλβανία και αντίστροφα. Αντίστοιχο ενδιαφέρον υπάρχει και από την ελληνική πλευρά, 
καθώς περισσότερες από 80 επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος διατηρούν γραφεία στην 
αλβανική πρωτεύουσα. Με το συγκεκριμένο δρομολόγιο η Olympic Air προσφέρει μία 
εναλλακτική, ταχύτερη, αλλά και πιο οικονομική λύση, για το κοινό που ταξιδεύει μεταξύ 
των δύο χωρών. Με δεδομένο ότι η περιοχή της πρωτεύουσας καλύπτεται από το 
δρομολόγιο Αθήνα – Σίρανα, η προσθήκη του δρομολογίου Θεσσαλονίκη – Σίρανα 
διαμορφώνεται ώστε να καλύψει τη ζήτηση μεταξύ της Βορείου Ελλάδος και της γειτονικής 
χώρας, με την οποία υπάρχει έντονη οικονομική συνεργασία και δραστηριότητα».  

 
 Τπογραφή Μνημονίου υνεργασίας για το Δρίνο 

 το πλαίσιο του «Διαλόγου του Δρίνου», για τη διασυνοριακή συνεργασία και τη βιώσιμη 
διαχείριση της ευρύτερης περιοχής της διασυνοριακής λεκάνης απορροής του ποταμού, 
συμπεριλαμβανομένων των Πρεσπών υπογράφηκε την Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου τ.έ, στα 
Σίρανα Μνημόνιο υνεργασίας μεταξύ των παρόχθιων μερών.  
Από ελληνικής πλευράς το Μνημόνιο υπέγραψε ο Ειδικός Γραμματέας Τδάτων του 
Τπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Ανδρέας 
Ανδρεαδάκης, ενώ στη συνάντηση συμμετείχε και ο Πρέσβης της Ελλάδος στα Σίρανα κ. 
Νικ. Πάζιος. Μεταξύ των συνδιοργανωτών της Διασυνοριακής Διαβούλευσης 
(transboundary consultation), ήταν η Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη του ΟΗΕ 
(UNECE) και ο Διεθνής Οργανισμός GWP-Med, σε συνεργασία με το ουηδικό Υορέα 
Προστασίας του Περιβάλλοντος, ο οποίος υποστηρίζει οικονομικά την πρωτοβουλία.  
Ο Διάλογος του Δρίνου αποτελεί μια από τις βασικότερες δράσεις της «Κοινής 
Διαδικασίας Petersberg και Διακήρυξης των Αθηνών για τη Διαχείριση των 
Διασυνοριακών Τδάτων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», καθώς και τμήμα των εργασιών 
του Μεσογειακού κέλους της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για το Νερό (Med-EUWI).  
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 ΕΚΔΗΛΩΕΙ – ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑ ΣΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ  
 

 5ο Ελληνο-Αλβανικό Επιχειρηματικό Forum “A BRIDGE THRΟUGH NEW 
IDEAS”, Sheraton Σιράνων, 24.11.2011. 

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2011, στο Sheraton των 
Σιράνων, η φετινή ετήσια εκδήλωση προς τιμή των οικονομικών συνεργατών των 
ελληνικών επιχειρήσεων και ειδικότερα το 5o Ελληνο-Αλβανικό Επιχειρηματικό Forum, 
το οποίο διοργανώθηκε με μέριμνα  του Γραφείου μας, σε συνεργασία με την Ένωση 
Ελληνικών Επιχειρήσεων Αλβανίας.  
Οι θεματικές που παρουσιάστηκαν στο Forum, το οποίο είχε γενικό τίτλο «A BRIDGE 
THROUGH NEW IDEAS», εστίασαν: 
- το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Αλβανία και τις προοπτικές που διαφαίνονται 
στην τρέχουσα κρίσιμη οικονομική συγκυρία. 
- τις εξελίξεις σε σημαντικούς κλάδους της αλβανικής οικονομίας, όπως ο τραπεζικός 
και ο κατασκευαστικός, όπου ελληνικές επιχειρήσεις αναπτύσσουν αξιοσημείωτη 
δραστηριότητα. 
- τη διμερή οικονομική και επιχειρηματική συνεργασία. 
- το σχεδιασμό κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών επιμελητηριακών κ.ά. φορέων των 
δύο χωρών και τις δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας τους. 
- τη συνεισφορά των επενδυτών και επιχειρήσεων της χώρας μας στην ανάπτυξη 
βασικών τομέων της αλβανικής οικονομίας, αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής 
των πολιτών και τη στήριξη της κοινωνικής ευημερίας στην Αλβανία.  
Σην εκδήλωση άνοιξαν, με ομιλίες τους, ο Πρέσβης της Ελλάδας στα Σίρανα κ. Νικόλαος 
Πάζιος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων στην Αλβανία κ. Ανδρέας, ο 
Τφυπουργός Οικονομίας, Εμπορίου και Ενέργειας κ. Neritan Alibali και ο Πρόεδρος της 
ΔΕΘ ΑΕ κ. Θεόδωρος ουμπάσης.  
Σις εργασίες του Forum παρακολούθησαν πάνω από 200 επιλεγμένοι προσκεκλημένοι, 
μεταξύ των οποίων Γεν. Δ/ντές και επικεφαλής Σμημάτων αλβανικών Τπουργείων, 
ανεξάρτητων Αρχών, οργανισμών και εταιρειών του αλβανικού δημοσίου, διευθυντικά 
στελέχη αλβανικών και ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και εκπρόσωποι διεθνών 
οργανισμών, αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης, δημοσιογραφικών ομίλων και 
επιμελητηριακών φορέων.  
την εκδήλωση αναφέρθηκαν τα κεντρικά δελτία ειδήσεων της 24ης Νοεμβρίου 2011 του 
συνόλου σχεδόν των τηλεοπτικών σταθμών και η πραγματοποίησή της δημοσιοποιήθηκε 
ευρύτατα στον αλβανικό τύπο, με σειρά άρθρων, στα οποία δόθηκε μεταξύ άλλων έμφαση 
στην ανοδική εξέλιξη των διμερών ελληνο-αλβανικών εμπορικών και οικονομικών 
συναλλαγών, στο αξιόλογο ύψος των ελληνικών επενδύσεων στην Αλβανία και στη 
σημαντική συνεισφορά των δραστηριοποιούμενων στη χώρα ελληνικών επιχειρήσεων και 
ιδιαίτερα των τραπεζών στη στήριξη της αλβανικής οικονομίας.  
Περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό για την εκδήλωση, μπορούν οι 
ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν στη διαδικτυακή πύλη www.agora.mfa.gr, στη θέση : 
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=31554  
 

 Ελληνική συμμετοχή στη 18η Διεθνή Έκθεση “International Trade Fair”, Σίρανα, 
 25 – 30.11.2011 

To 5ο Ελληνο-Αλβανικό Επιχειρηματικό Forum συνδυάστηκε με την έναρξη των εργασιών 
της Διεθνούς Γενικής Έκθεσης «18th International Trade Fair 2011», που πραγματοποιήθηκε 

http://www.agora.mfa.gr/


στο υνεδριακό Κέντρο των Σιράνων από  25 – 30 Νοεμβρίου 2011, με αξιόλογη ελληνική 
συμμετοχή, η οποία φέτος διοργανώθηκε από τη ΔΕΘ ΑΕ.  
Ειδικότερα, στην Έκθεση έλαβαν μέρος πάνω από 70 ελληνικές εταιρείες – μέλη του 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και του Επιμελητηρίου ΜΜΕ Θεσσαλονίκης, 
των Επιμελητηρίων Φαλκιδικής, Λάρισας και Πιερίας, αλλά κ.ά. ελληνικές επιχειρήσεις 
από τις λοιπές περιοχές της χώρας μας, οι οποίες παρουσίασαν μια ευρύτατη γκάμα 
ποιοτικών ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, όπως είδη αγροτικής βιομηχανίας και 
διατροφής, χημικά και λιπαντικά, πλαστικά, δομικά υλικά κάθε είδους, φαρμακευτικά 
προϊόντα και είδη εξοπλισμού φαρμακείων, ανταλλακτικά και είδη αυτοκινήτου, ηλιακά 
και συστήματα θέρμανσης και ψύξης, εξοπλισμούς βιομηχανιών και αποθήκευσης, 
παρκέτα και είδη ξυλείας, είδη οικιακής χρήσης και εσωτερικής και εξωτερικής 
διακόσμησης, είδη ένδυσης, ηλεκτρικό, ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό κ.λπ.. 
Σα εγκαίνια της Έκθεσης, όπου από ελληνικής πλευράς παραβρέθηκαν ο Πρέσβης της 
Ελλάδας στα Σίρανα κ. Νικόλαος Πάζιος, ο Αντ/δρος του ΕΒΕΘ κ. Ιωάννης Βεργίνης, ο 
Δ/ντής Εκθέσεων, υνεδρίων και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων της ΔΕΘ ΑΕ κ. Ανδρέας 
Δαρούδης, καθώς και στελέχη του ΕΒΕΘ, της ΔΕΘ ΑΕ και του Γραφείου ΟΕΤ Σιράνων, 
πραγματοποίησε ο Αλβανός Πρωθυπουργός κ. Sali Berisha. 

 
 Εγκαίνια Εμπορικού Κέντρου Σirana East Gate (TEG), 26.11.2011 

τις 26.11.2011 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου Εμπορικού Κέντρου Σirana East 
Gate (TEG, http://www.teg.al/),  που βρίσκεται σε απόσταση 5 χλμ. από την Πρωτεύουσα 
της Αλβανίας και καλύπτοντας στεγασμένη επιφάνεια 38.000 τ.μ., αποτελεί το μεγαλύτερο 
της χώρας, διαθέτοντας 180 καταστήματα και 1.200 θέσεις πάρκινγκ. 
Σο TEG, επένδυση εκτιμώμενου ύψους 48 εκ. €, κατασκεύασε η MANE TCI, θυγατρική του 
Ομίλου Balfin – Balkan Finance Corporate Group, http://www.balfin.al/. 
ημειώνεται, ότι στο TEG λειτουργεί το 1ο κατάστημα της αλυσίδας Carrefour στην 
Αλβανία, όπως και το 1ο franchise κατάστημα της Jumbo στη χώρα.  
 

 3ο InfoCom Albanian Telecom Forum, Tίρανα, 6.12.2011 

Με την παρουσία της πολιτικής ηγεσίας (του Τπουργού κ. Genc Pollo και του Τφυπουργού 
κ. Visho Ajaxi) του Τπουργείου Καινοτομίας και ICT και τη συμμετοχή διευθυντικών και 
υψηλόβαθμων στελεχών από 350 περίπου επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 
κλάδους των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, πραγματοποιήθηκε στις 
6.12.2011, στο ξενοδοχείο Sheraton των Σιράνων, το 3ο InfoCom Albanian Telecom Forum, 
με γενικό τίτλο “Digital Albania: Driving the Broadband Highway”. 
Περισσότερες πληροφορίες για το υνέδριο, το πλήρες πρόγραμμά του, τους εισηγητές και 
τις  παρουσιάσεις τους, όπως και ανακοίνωση τύπου για τα αποτελέσματά του, μπορούν οι 
ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα www.infocomalbania.com.  
 

 Εκδήλωση με θέμα «Ενεργειακές Πολιτικές και τρατηγικές στην 
Νοτιοανατολική Ευρώπη και ο Ρόλος της Αλβανίας», Σίρανα, 13.12.2011 

Με θέμα «Ενεργειακές Πολιτικές και τρατηγικές στη ΝΑ Ευρώπη και ο Ρόλος της 
Αλβανίας», πραγματοποιήθηκε την Σρίτη, 13.12.2011, στο Sheraton των Σιράνων, ημερίδα 
– σεμινάριο του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που διοργανώθηκε σε 
συνεργασία με το Ελληνο-Αλβανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΕΑΕΒΕ). 
Σην εκδήλωση χαιρέτισαν ο Πρέσβης της Ελλάδας στα Σίρανα κ. Νικ. Πάζιος και ο 
Πρόεδρος του ΕΑΕΒΕ κ. Κων/νος Τδραίος.  Ακολούθησε κεντρική ομιλία του 
Εκτελεστικού Διευθυντή του ΙΕΝΕ κ. Κωστή ταμπόλη, ο οποίος παρουσίασε τη 
μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και τα βασικά πεδία έρευνας της μελέτης «SE Europe 
Energy Outlook 2011», όπου περιέχονται αναλυτικά στοιχεία των ενεργειακών δεδομένων 
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(παραγωγή, ζήτηση, κατανάλωση κ.λπ.) της περιοχής, ανά χώρα και ενεργειακό κλάδο, 
καθώς και εκτιμήσεις για τις εξελίξεις και τις ενεργειακές επενδύσεις στη ΝΑ Ευρώπη, η 
αξία των οποίων αναμένεται να ανέλθει στα 240 δις €, μέχρι το  2020. 
Από αλβανικής πλευράς συμμετείχαν ο Δ/ντής Ενεργειακών Πολιτικών του Τπουργείου 
Οικονομίας, Εμπορίου και Ενέργειας της Αλβανίας Καθ. Stavri Dhima, ο οποίος 
αναφέρθηκε στις προκλήσεις και ευκαιρίες που αναδύονται για τον αλβανικό τομέα 
υδρογονανθράκων, με ιδιαίτερη έμφαση στο φυσικό αέριο και ο Δ/ντής της αλβανικής 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού KESH κ. Lorenc Kosta, ο οποίος αναφέρθηκε στο 
σύστημα ηλεκτρισμού της Αλβανίας και στα βασικά έργα της εταιρείας που έχουν ή 
πρόκειται να υλοποιηθούν στο προσεχές διάστημα. 
Παρουσιάσεις ανέπτυξαν, επίσης, ο υντονιστής Ευρωπαϊκών Έργων του ΙΕΝΕ κ. 
Νικόλαος οφιανός και ο Δ/ντής Διεθνών Δράσεων και Παρακολούθησης Έργων της 
ΔΕΠΑ κ. Δημήτριος Μανώλης. 

 
 Επίσημη έναρξη λειτουργίας νέας θυγατρικής ομίλου ΙΔΕΝΟΡ, 16.12.2011 

Με την παρουσία του Αλβανού Π/Θ κ. Sali Berisha, του Πρέσβη της Ελλάδας στα Σίρανα 
κ. Νικ. Πάζιου και διευθυντικών στελεχών της ΙΔΕΝΟΡ από την Ελλάδα, 
πραγματοποιήθηκε, στις 16.12.2011, εκδήλωση για την επίσημη έναρξη λειτουργίας της 
Sideral Shpk, της νέας θυγατρικής του Ομίλου στην Αλβανία, στις εγκαταστάσεις της, στο 
24ο χλμ. της Εθνικής Οδού Σιράνων – Δυρραχίου. 
ύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Sideral Shpk είναι το νέο one-stop shop center και 
έρχεται ως επόμενο βήμα για την  περαιτέρω ανάπτυξη της ΙΔEΝΟΡ στην Αλβανία  με 
στόχο τη δημιουργία ενός πρότυπου κέντρου, για τη διάθεση ποιοτικών υλικών 
κατασκευών των εταιρειών του ομίλου ΒΙΟΦΑΛΚΟ, με υψηλά επίπεδα εξυπηρέτησης 
πελατών, άριστες συνθήκες εργασίας των εργαζομένων και σεβασμό προς το περιβάλλον. 
 «Η επένδυση στοχεύει να συμπληρώσει τις ανάγκες της αλβανικής οικοδομικής αγοράς. 
Οι ελληνικές επενδύσεις είναι από τις σημαντικότερες στην Αλβανία και αποτελούν 
βασικό στοιχείο και παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας», δήλωσε ο Π/Θ κ. 
Sali Berisha, σε σύντομη ομιλία του στην τελετή. 
 

 Διακοπή λειτουργίας Praktiker στην Αλβανία 
υμπληρώνοντας 20 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά και σχεδιάζοντας νέες 
επενδύσεις στην Ελλάδα, όπου θα λειτουργήσει το 14ο κατάστημά της, η Praktiker Hellas 
ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την αλβανική αγορά μέχρι τα τέλη του έτους, στο 
πλαίσιο αναδιάρθρωσης που αποφάσισε η κεντρική διοίκηση της επιχείρησης.  
ύμφωνα με δημοσιεύματα, οι πωλήσεις του καταστήματος της γερμανικής αλυσίδας 
ιδιοκατασκευών στα Σίρανα, μειώθηκαν το 2011, σε σύγκριση με πέρυσι, κατά 12,5%. 
 
 

 ΔΙΜΕΡΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΕΞΩΣΕΡΙΚΕ ΦΕΕΙ ΑΛΒΑΝΙΑ  
 

 Τπογραφή πρωτοκόλλου οικονομικής συνεργασίας Αλβανίας – Σουρκίας  
Πρωτόκολλο Οικονομικής υνεργασίας μεταξύ Αλβανίας – Σουρκίας, στο πλαίσιο της 11ης 
συνάντησης της Μικτής Αλβανo-Tουρκικής Οικονομικής Επιτροπής, που 
πραγματοποιήθηκε στα Σίρανα στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2011, υπέγραψαν ο Αλβανός 
Τπουργός Οικονομίας, Εμπορίου και Ενέργειας κ. Νacip Naco και η Yπουργός 
Οικογενειακών και Κοινωνικών Πολιτικών της Σουρκίας κα Fatma Sahin. 
ύμφωνα με τον αλβανικό τύπο, το νέο Πρωτόκολλο στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη 
της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, τη διεύρυνση των τομέων 
συνεργασίας, όπως και την ενθάρρυνση των επενδύσεων και μεγάλων κοινωνικών projects 



στην ενέργεια κ.ά. τομείς. Όπως σημειώνεται στα σχετικά δημοσιεύματα, κατά την 
υπογραφή, ο κ. Naco αναφέρθηκε στη θετική εξέλιξη της διμερούς αλβανο-τουρκικής 
συνεργασίας, τη συνεχή υποστήριξη της Σουρκίας προς την Αλβανία και τάχθηκε υπέρ της 
μελλοντικής εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων των δύο χωρών. Επίσης ανέφερε, ότι η 
Σουρκία αποτελεί τον 3ο μεγαλύτερο επενδυτή στην Αλβανία, όπου δραστηριοποιούνται 
πάνω από 2.000 Σούρκοι έμποροι και επιχειρηματίες, ενώ η χώρα είναι από τους πιο 
σταθερούς εμπορικούς εταίρους της Αλβανίας, καταλαμβάνοντας το 2011 την 3η θέση 
(μετά την Ιταλία και την Ελλάδα) από άποψη συνολικής αξίας όγκου εμπορίου και τη 2η 
από άποψη συνολικής αξίας αλβανικών εξαγωγών (: το εννεάμηνο Ιαν. – επτεμβρίου 
2011 οι αλβανικές προς την Σουρκία εξαγωγές σχεδόν διπλασιάστηκαν και ανήλθαν στα 
10,9 δις αλβ. λεκ από 5,7 δις το ίδιο διάστημα του 2010).  

 
 Σριήμερη επίσκεψη  Αλβανού Π/Θ στο Ισραήλ  

υνοδευόμενος από 35 Αλβανούς επιχειρηματίες, ο Π/Θ της Αλβανίας κ. Sali Berisha 
πραγματοποίησε το Νοέμβριο τ.έ. τριήμερη επίσκεψη στο Ισραήλ, όπου συναντήθηκε με 
τον Πρόεδρο της χώρας κ. Shimon Peres, τον ομόλογό του κ. Benjamin Netanjahu, τον 
Πρόεδρο της Βουλής κ. Reuven Rivlin και τον Ισραηλινό ΤΠΕΞ κ. Avigdor Lieberman, ο 
οποίος, μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε τη λειτουργία Πρεσβείας στα Σίρανα και δήλωσε ότι η 
χώρα του θα ενθαρρύνει τη διμερή συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης και 
τεχνολογίας. 
ε Forum που διοργανώθηκε στη διάρκεια της επίσκεψης, όπου έλαβαν μέρος  
εκπρόσωποι 22 περίπου ισραηλινών επιχειρήσεων, οι οποίοι συναντήθηκαν με τα μέλη της 
αλβανικής επιχειρηματικής αποστολής, ο Αλβανός Π/Θ αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις 
δυνατότητες επενδύσεων στην Αλβανία και ανάπτυξης της διμερούς οικονομικής 
συνεργασίας.    

 
 Διήμερη επίσκεψη Αλβανού Π/Θ στη Νορβηγία – Επιχειρηματικό Forum  

Διήμερη επίσκεψη στη Νορβηγία πραγματοποίησε, στα μέσα Νοεμβρίου τ.έ., ο Αλβανός 
Π/Θ κ. Sali Berisha, όπου συναντήθηκε με το Νορβηγό ομόλογό του κ. Jens Stoltenberg.  
ύμφωνα με τον αλβανικό τύπο, ο κ. Stoltenberg αξιολόγησε θετικά την οικονομική 
ανάπτυξη της Αλβανίας και διαβεβαίωσε για την υποστήριξη της Κυβέρνησής του στην 
ευρωπαϊκή της ολοκλήρωση, ενώ οι δύο Π/Θ συζήτησαν και για την πραγματοποίηση 
νορβηγικών επενδύσεων στη χώρα, με έμφαση στον τομέα της ενέργειας. 
τη διάρκεια της επίσκεψης, διοργανώθηκε και Νορβηγο-Αλβανικό Επιχειρηματικό 
Υόρουμ, όπου ο Αλβανός Π/Θ τόνισε ότι στόχος της Κυβέρνησής του είναι να μετατρέψει 
την Αλβανία σ’ ένα μεγάλο παραγωγό και εξαγωγέα οικολογικής ενέργειας.  
Όπως αναφέρεται στα σχετικά δημοσιεύματα, στο Forum συμμετείχαν εκπρόσωποι 50 
περίπου επιχειρήσεων από τις δύο χώρες και από μεγάλες νορβηγικές επιχειρήσεις που 
έχουν επενδύσει ή προτίθενται να επενδύσουν στην Αλβανία, όπως οι Statkraft, Statoil, 
Hydroplan Green World, Pasco Energy, Westcon Technology, Accenture, GIEK κ.λπ.. 
ημειώνεται, ότι η νορβηγική  Statkraft AS και η αυστριακή EVN AG έχουν ιδρύσει στην 
Αλβανία την Devoll Hydropower Sh.A. (DHP), στην οποία η αλβανική Κυβέρνηση έχει 
αναθέσει, με σύμβαση παραχώρησης, την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση τριών 
υδροηλεκτρικών μονάδων στους καταρράκτες του Δεβόλη ποταμού, στην περιοχή 
Gramsh, έργο συνολικού κόστους άνω του 1 δις $ ΗΠΑ και δυναμικότητας 319 MW 
περίπου, κατ’ εκτίμηση, το οποίο όταν τεθεί σε λειτουργία θα ενισχύσει την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας κατά 20% περίπου. 

 


