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Α. Οικονοµικά Νέα 
 
 
1. Ενεργειακή διασύνδεση Αλβανίας-Κοσσυφοπεδίου. 
 
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του τύπου, ο οποίος επικαλείται πληροφορίες προερχόµενες 
από την αλβανική κρατική εταιρεία ηλεκτρισµού (KESH), η Αλβανία και το 
Κοσσυφοπέδιο εργάζονται στενά προς την κατεύθυνση της ενοποίησης των ενεργειακών 
τους δικτύων. Σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές, η ενοποίηση των δικτύων ευνοείται από το 
γεγονός ότι η Αλβανία παράγει ενέργεια σχεδόν αποκλειστικά από υδροηλεκτρικά 
εργοστάσια, εκ των οποίων τα περισσότερα ευρίσκονται στο βόρειο τµήµα της χώρας, 
ενώ το Κοσσυφοπέδιο (πλούσιο σε κοιτάσµατα άνθρακα) παράγει ηλεκτρική ενέργεια 
από θερµοηλεκτρικά εργοστάσια που χρησιµοποιούν ως καύσιµη ύλη τον άνθρακα.  
 
Τα τελευταία χρόνια η Αλβανία και το Κοσσυφοπέδιο ανταλλάσσουν σε τακτική βάση 
ενέργεια µεταξύ τους και κοινή επιδίωξη είναι η αύξηση αυτών των ανταλλαγών. Προς 
το σκοπό αυτό σχεδιάζεται η κατασκευή µίας νέας γραµµής διασύνδεσης των δύο 
δικτύων δυναµικότητας 400KW µεταξύ των περιοχών Vau i Dejes της Αλβανίας και 
Prizren του Κοσσυφοπεδίου. Η γερµανική εταιρεία Ban Kfw έχει ήδη πραγµατοποιήσει 
σχετική µελέτη και οι δύο πλευρές ευρίσκονται στο στάδιο αναζήτησης κεφαλαίων για 
την πραγµατοποίηση του έργου.  
 
Είναι αναγκαίο να υπογραµµιστεί ότι τα δύο µέρη έχουν αναλάβει θεσµικά µέτρα για την 
συνεργασία στον τοµέα της ενέργειας πριν από αρκετό χρονικό διάστηµα. Συγκεκριµένα, 
στις 17 Οκτωβρίου 2006 ο Υπουργός Οικονοµίας, Ενέργειας και Εµπορίου της Αλβανίας 
κ. Genc Ruli υπέγραψε δύο συµφωνίες κατανόησης (agreements of understanding) στον 
τοµέα της ενέργειας µε τον ειδικό απεσταλµένο του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων 
Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο κ. Joachim Rucker και τον τότε Υπουργό Ενέργειας και 
Εξορυκτικής Βιοµηχανίας της προσωρινής Κυβέρνησης του Κοσσυφοπεδίου. Οι 
συµφωνίες είχαν ως περιεχόµενο την ανταλλαγή ηλεκτρικής ενέργειας µεταξύ των δύο 
πλευρών.  
 
Επισηµαίνεται ότι παρά τα φιλόδοξα σχέδια των δύο µερών η Αλβανία στο δεύτερο µισό 
του 2007 αντιµετώπισε σοβαρή ενεργειακή κρίση, η οποία προκάλεσε διακοπές 
ηλεκτροδότησης σε καθηµερινή βάση, οι οποίες στα Τίρανα διαρκούσαν περίπου 5 ώρες 
ηµερησίως, παρά την µεγάλη αύξηση των εισαγωγών ηλεκτρικού ρεύµατος. Η 
κατάσταση, σύµφωνα µε την ίδια την KESH, βελτιώθηκε σηµαντικά χάρις στις 
εκτεταµένες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις της τελευταίας περιόδου. Οι χιονοπτώσεις 
στο βόρειο τµήµα της χώρας είχαν ως αποτέλεσµα την αύξηση των υδάτινων 
αποθεµάτων του υδροηλεκτρικού εργοστασίου της Fierza, του µεγαλύτερου της 
Αλβανίας, και την συνεπακόλουθη αύξηση της εγχώριας παραγωγής ηλεκτρικού 
ρεύµατος και την αντίστοιχη µείωση των εισαγωγών. Τα υπάρχοντα υδροηλεκτρικά 
εργοστάσια στο βόρειο τµήµα της χώρας παρουσιάζουν µειωµένη παραγωγή ρεύµατος εξ 
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αιτίας του απηρχαιωµένου τεχνολογικού εξοπλισµού και της ανεπαρκούς συντήρησης 
ενώ υπάρχει ένα µόνο πεπαλαιωµένο θερµοηλεκτρικό εργοστάσιο (κινεζικής 
τεχνολογίας) στην πόλη Fier κατασκευασµένο την περίοδο 1966-69, για το οποίο 
πρόσφατα έχει υπογραφεί συµφωνία εκσυγχρονισµού του.  
 
Σε αυτούς τους αρνητικούς παράγοντες πρέπει να προστεθούν επίσης οι απώλειες του 
δικτύου εξ αιτίας της ανεπαρκούς συντήρησης καθώς και η αδυναµία συλλογής 
πληρωµών από τους καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύµατος. Για την βελτίωση της 
κατάστασης η Αλβανική Κυβέρνηση έχει εγκρίνει την κατασκευή θερµοηλεκτρικών 
εργοστασίων σε διάφορες περιοχές της χώρας, την προγραµµατισθείσα απόσχιση και 
ιδιωτικοποίηση του τοµέα διανοµής της KESH της οποίας η πρώτη απόπειρα απέτυχε, 
την εγκατάσταση µετρητών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος, την αύξηση των 
τιµολογίων κ.ά.  
 
2. Αύξηση τιµολογίων ηλεκτρικού ρεύµατος. 
 
Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ERE) της Αλβανίας αποφάσισε στις 15/02/08 την 
αύξηση των τιµών του ηλεκτρικού ρεύµατος από την 1η Μαρτίου 2008 (επισυνάπτεται 
σχετικός πίνακας)1. Η τιµή του ρεύµατος αυξήθηκε µεσοσταθµικά κατά 18,5% σε 8,45 
Λεκ ανά KWh, ενώ η κρατική εταιρεία ηλεκτρισµού (KESH) είχε ζητήσει µεσοσταθµική 
αύξηση κατά 37,2% σε 9,78 Λεκ ανά KWh.  
 
Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε την απόφαση της Ρυθµιστικής Αρχής οι οικιακοί 
καταναλωτές που καταναλώνουν ρεύµα έως 300 KWh δεν θα επιβαρυνθούν καθόλου, 
αφού δεν αυξάνεται η τιµή του ρεύµατος γι’ αυτούς. Σύµφωνα µε την ERE αυτή η 
κατηγορία αντιπροσωπεύει το 76% των οικιακών καταναλωτών. Όσοι καταναλώνουν 
άνω των 300 KWh θα πληρώνουν το ρεύµα αυξηµένο κατά 70%, µε 12 Λεκ ανά KWh 
από 7 Λεκ προηγουµένως.  
 
Οι καταναλωτές υψηλής τάσης θα υποστούν επιβάρυνση κατά 16%, µε 5,20 Λεκ ανά 
KWh από 4,50 Λεκ προηγουµένως. Αντίστοιχες αυξήσεις θα επιβληθούν στους 
καταναλωτές µεσαίας τάσης οι οποίοι διαχωρίζονται ανάλογα µε τη δραστηριότητά τους 
(εξαιρούνται τα αρτοποιία λόγω της προσπάθειας περικοπής της πρόσφατης αύξησης της 
τιµής του άρτου). Η απόφαση της ERE προβλέπει ακόµη υψηλότερες τιµές γι’ αυτές τις 
κατηγορίες επαγγελµατιών καταναλωτών τις ώρες αιχµής, οι οποίες καθορίζονται για το 
διάστηµα 1η Νοεµβρίου έως 31η Μαρτίου από 18:00-22:00 και για το διάστηµα 1η 
Απριλίου έως 31η Οκτωβρίου από 19:00-23:00. Εξ αιτίας της εφαρµογής αυτού του 
µέτρου η KESH θα αναγκαστεί να τοποθετήσει νέους µετρητές ρεύµατος στις 
επιχειρήσεις.  
 
Οι αυξήσεις της τιµής του ηλεκτρικού ρεύµατος ελήφθησαν σε µία προσπάθεια να 
περιοριστούν οι απώλειες από τις εισαγωγές ρεύµατος, η αξία των οποίων το 2007 
ανήλθε σε 193 εκατοµ. Ευρώ. Η Παγκόσµια Τράπεζα και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό 
Ταµείο είχαν συστήσει στο πρόσφατο παρελθόν στην Αλβανική Κυβέρνηση να 
προχωρήσει σε σταδιακή αύξηση των τιµών του ρεύµατος, ώστε να µειωθούν τα 
                                                 
1 Ο σχετικός πίνακας παρατίθεται στο τέλος του ενηµερωτικού δελτίου. 
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ελλείµµατα της KESH, τα οποία χρηµατοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισµό, και 
να διευκολυνθεί κατ’ αυτό τον τρόπο οποιαδήποτε µελλοντική προσπάθεια 
ιδιωτικοποίησής της 
 
3. Αύξηση στις τιµές των βασικών ειδών διατροφής. 
 
Από τις αρχές της χρονιάς και µέχρι σήµερα στην Αλβανία παρατηρήθηκε αισθητή 
αύξηση των τιµών στα βασικά είδη διατροφής. Ειδικότερα, η τιµή του λαδιού αυξήθηκε 
από 200 σε 250 λεκ το λίτρο, η τιµή της ζάχαρης από 650 σε 800 λεκ το κιλό, η τιµή του 
ψωµιού από 80 σε 100 λεκ το κιλό, η τιµή του ρυζιού από 70 σε 80 λεκ το κιλό, των 
αλεύρων από 70 σε 80 λεκ το κιλό, των αυγών από 12 σε 13 λεκ το ένα κ.ο.κ. Σύµφωνα 
µε την Τράπεζα Αλβανίας, η αύξηση αυτή συνιστά µεγάλο κίνδυνο για αύξηση του 
πληθωρισµού πέρα από τα προβλεπόµενα όρια.  
 
4. Συζητήσεις Αλβανού Πρωθυπουργού στην Ιαπωνία για την κατασκευή πυρηνικού 
σταθµού στην Αλβανία. 
 
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του τύπου, η Ιαπωνία υπόσχεται µεγάλες επενδύσεις στον 
ενεργειακό τοµέα στην Αλβανία, ενώ οι επενδύσεις για την κατασκευή πυρηνικού 
εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Αλβανία, παραµένουν µια εκδοχή 
για την Ιαπωνία. Ο Πρωθυπουργός κ. Μπερίσα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην 
Ιαπωνία δεν παρέλειψε να συζητήσει και την ιδέα του για κατασκευή πυρηνικού 
σταθµού στην Αλβανία. Συγκεκριµένα, στη συνάντηση που είχε µε τον κ. Καζουχίτο 
Σακαµότο, πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου του οµίλου ΄΄Marubeni Coorporation΄΄, 
του έκανε προσφορά για την κατασκευή πυρηνικού σταθµού, προσθέτοντας ότι αρκετές 
ξένες εταιρείες ενδιαφέρονται για επενδύσεις σε Υ/Η, σε Θ/Η, ακόµα και σε πυρηνικούς 
σταθµούς. Η προαναφερόµενη ιαπωνική εταιρεία έχει 30 σταθµούς παραγωγής ρεύµατος 
σε διάφορες χώρες του κόσµου. Ο κ. Σακαµότο από πλευράς του σύµφωνα µε τα 
δηµοσιεύµατα, εξέφρασε το ενδιαφέρον της εταιρείας του για την αξιοποίηση των 
αποθεµάτων χρωµίου στην Αλβανία και για επενδύσεις στον τοµέα της ενέργειας.  
 
5 Οπτικές ίνες στον υδροηλεκτρικό σταθµό του Καλιβάτς. 
 
Ολοκληρώθηκε τον προηγούµενο µήνα η τοποθέτηση οπτικών ινών στον Αώο (Βιόσα) 
ποταµό, στο σηµείο όπου συνεχίζονται οι εργασίες ανέγερσης του Υ/Η σταθµού του 
Καλιβάτσι, σε απόσταση 30 χλµ. από το Τεπελένι. Οι ίνες θα χρησιµεύουν για την 
εποπτεία του φράγµατος, η ανέγερση του οποίου ξεκινά την άνοιξη και θα έχει ύψος 87 
µέτρα και πλάτος 60 µέτρα. Την ανέγερση του έργου συνολικού κόστους 200 εκατ. 
ευρώ, έχει αναλάβει, µε το καθεστώς εκχώρησης δικαιωµάτων, η ιταλική εταιρεία ‘Beg. 
S.A.’. Οι εργασίες για την ανέγερση του Υ/Η σταθµού είχαν αρχίσει πριν από δέκα 
χρόνια, διεκόπησαν και µόνο τώρα τελευταία προχωρούν µε κάποιο ρυθµό.  
 
6. Κυβερνητικός προσδιορισµός των τιµών των ακινήτων. 
 
∆ε θα επιτρέπεται εφεξής στους Αλβανούς πολίτες να πωλούν τις περιουσίες τους σε 
τιµές κατώτερες από αυτές που έχει προσδιορίσει η κυβέρνηση. Ο νέος νόµος επί του 
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φόρου εισοδήµατος συνοδεύεται από µια ειδική οδηγία, η οποία δεν επιτρέπει στους 
πολίτες να πωλήσουν τα ακίνητά τους κάτω από τις τιµές αναφοράς που έχει 
προσδιορίσει το Υπουργείο Οικονοµικών. Βάσει του νόµου αυτού, κάθε πολίτης που θα 
πωλήσει ένα ακίνητο, θα φορολογηθεί 10% υπέρ του κράτους επί του κέρδους που θα 
έχει. Το κέρδος υπολογίζεται ως υπόλοιπο µεταξύ τιµής πώλησης και τιµής αναφοράς σε 
περίπτωση που έχουµε µεταπώληση, ή επί του κόστους αναφοράς που έχει προσδιορίσει 
το Υπουργείο Οικονοµικών σε περίπτωση που το ακίνητο πωλείται για πρώτη φορά.  
 
7. Τροπολογίες στο νόµο «περί χρεοκοπίας». 
 
Οµάδα εργασίας µε εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονοµικών, του Υπουργείου 
Εθνικής Οικονοµίας και του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης εργάζεται για να κάνει ορισµένες 
τροπολογίες στο νόµο «περί χρεοκοπίας», νόµο που έχει ψηφισθεί από το 1992. Στόχος 
είναι ο νόµος αυτός να προσεγγίσει όσο γίνεται περισσότερο την κοινοτική νοµοθεσία. 
Οι τροπολογίες προβλέπουν ότι οι επιχειρήσεις που θα καταθέτουν στην Εφορία 
αρνητικούς απολογισµούς, θα έχουν µια σύντοµη διαδικασία χρεοκοπίας. Το µέτρο αυτό 
λαµβάνεται διότι στα 16 χρόνια ισχύος αυτού του νόµου, δεν υπήρξε στην Αλβανία 
καµία περίπτωση χρεοκοπίας επιχείρησης. Πολλές επιχειρήσεις βουτηγµένες στα χρέη, 
συνεχίζουν να λειτουργούν στην παραοικονοµία, αγοράζοντας και πωλώντας ‘σε είδος’ 
και όχι µε χρήµα.  
 
8. Πρόταση Ρυθµιστικού Φορέα Τηλεπικοινωνιών για µείωση των τιµών στην 
κινητή τηλεφωνία.  
 
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του τύπου, ο Ρυθµιστικός Φορέας Τηλεπικοινωνιών της 
Αλβανίας (ERT), έστειλε στην κυβέρνηση ορισµένες προτάσεις που προβλέπουν την 
παρέµβασή της στην αγορά κινητής τηλεφωνίας και περιµένει την έγκρισή τους. O ERT 
δικαιολογεί τις προτάσεις του µε την έλλειψη ανταγωνιστικών τιµών στην αγορά κινητής 
τηλεφωνίας. Συγκεκριµένα, ο ERT προτείνει στην κυβέρνηση µείωση κατά 15% των 
τιµών για κλήσεις εντός του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, προς το δίκτυο σταθερής 
τηλεφωνίας στην Αλβανία και για κλήσεις εξωτερικού. Η µείωση των τιµών στην κινητή 
τηλεφωνία για φέτος θα έρθει ως αποτέλεσµα της παρέµβασης του ERT στην αγορά, 
συνεπώς η έναρξη λειτουργίας της τρίτης εταιρείας κινητής τηλεφωνίας Eagle Mobile το 
Μάρτιο, δε θα συνοδευτεί από πτώση των τιµών. Σύµφωνα µε τα ίδια δηµοσιεύµατα η 
Eagle Mobile υπέγραψε συµφωνία µε την αµερικανική AMDOCS για αγορά πακέτων µε 
προγράµµατα εξυπηρέτησης πελατών.  
 
9. Η ASG Power αποσύρεται από το σχέδιο ‘ενεργειακού χώρου’ στο Φίερι. 
 
Η ελβετική εταιρεία ΑΕΤ του καντονιού Τιτσίνο αποσύρεται από το σχέδιο που είχε 
αναλάβει η θυγατρική της ASG Power στην Αλβανία. Συγκεκριµένα, η ASG Power, 
στην οποία η ΑΕΤ κατέχει το 50% των µετοχών, είχε αναλάβει την ανέγερση ενός 
‘ενεργειακού χώρου’ µε εγκαταστάσεις υγραερίου, τερµατικό σταθµό και επέκταση 
υποθαλάσσιου καλωδίου προς Ιταλία, στις εκβολές του ποταµού Σέµαν στο νοµό Φίερι 
της κεντρικής Αλβανίας. Το συνολικό κόστος του έργου ήταν αρχικά 1,9 δισεκ. δολ. και 
µετά ανέβηκε σε 2,6 δισεκ. δολ. και θα ολοκληρωνόταν το 2009. Η εταιρεία όµως δεν 
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κατάφερε να βρει χρηµατοδότηση και η µητρική  εταιρεία δηλώνει τη χρεοκοπία της 
θυγατρικής της. Συνεπώς, η αλβανική κυβέρνηση, η οποία είχε δώσει την άδεια στην 
ASG Power, θα πρέπει τώρα να βρει άλλη εταιρεία, εάν θέλει να κατασκευάσει το έργο.  
 
10. ∆ιεθνής διαγωνισµός για την πώληση τοµέα της επιχείρησης ηλεκτρισµού 
(KESH) 
 
Η κυβέρνηση σε συνεδρίασή της, ενέκρινε το νοµοσχέδιο το οποίο προσδιορίζει τη 
φόρµουλα ιδιωτικοποίησης του Τοµέα ∆ιανοµής Ενέργειας της κρατικής αλβανικής 
επιχείρησης ηλεκτρισµού (KESH). Ο Π/Θ Μπερίσα, τονίζοντας στη συνεδρίαση ότι το 
2008 θα είναι η χρονιά των µεγάλων ιδιωτικοποιήσεων, πρόσθεσε ότι για τον 
προσδιορισµό της φόρµουλας πώλησης συνεργάστηκαν µε το υπουργείο Εθνικής 
Οικονοµίας, εµπειρογνώµονες της Παγκόσµιας Τράπεζας. Η φόρµουλα προβλέπει την 
πώληση, µε διεθνή διαγωνισµό, του 51% - 76% των µετοχών του Τοµέα ∆ιανοµής της 
KESH, ενώ οι υπόλοιπες µετοχές θα δοθούν στους υπαλλήλους της εταιρείας καθώς και 
στους ιδιοκτήτες γης πάνω στην οποία βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της εταιρείας.  
 
11. Προβληµατισµός για τον τρόπο λειτουργίας των εταιρειών εµπορίας 
πετρελαιοειδών. 
 
Σε δηλώσεις του προς τον τύπο ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ridvan Bode επεσήµανε ότι 
παρατηρούνται µεγάλες διαφορές ως προς τα ποσοστά κέρδους που δηλώνουν οι 
εταιρείες εµπορίας πετρελαιοειδών. Συνέχισε λέγοντας ότι υπάρχουν εταιρείες που 
δηλώνουν ποσοστά κέρδους µέχρι και 10%, ενώ άλλες εταιρείες δηλώνουν ποσοστό 
κέρδους µόλις 0,1%. Αυτό το φαινόµενο συµπλήρωσε δείχνει ότι στον συγκεκριµένο 
τοµέα υπάρχουν εταιρείες που προσπαθούν να αποφύγουν τις υποχρεώσεις τους προς το 
κράτος. Προς αντιµετώπιση του φαινοµένου το Υπουργείο Οικονοµικών έχει ξεκινήσει 
σειρά διαβουλεύσεων µε τον σύνδεσµο εταιριών εµπορίας προϊόντων πετρελαίου, έτσι 
ώστε να ενισχυθεί ο υγιής ανταγωνισµός στη συγκεκριµένη αγορά. Ο κ. Bode κατέληξε 
ότι η εποχή των διπλών ισολογισµών και διπλών βιβλίων έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί και 
ότι η Κυβέρνηση θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια να καταπολεµήσει την παραοικονοµία 
και φοροδιαφυγή. 
 
12. Σχέδιο δηµιουργίας αγωγού φυσικού αερίου. 
 
Η ελβετική εταιρεία EGL Group και η νορβηγική Statoil Hydro ASA σχεδιάζουν από 
κοινού την δηµιουργία ενός αγωγού µεταφοράς φυσικού αερίου, ο οποίος θα µεταφέρει 
φυσικό αέριο από τις περιοχές της Κασπίας και της Μέσης Ανατολής στην Ιταλία. Ο 
αγωγός γνωστός µε την ονοµασία Trans Adriatic Pipeline Gas Project θα έχει µήκος 520 
χιλιόµετρα και θα ξεκινά, σύµφωνα µε τα σχέδια των εταιρειών, από την Θεσσαλονίκη, 
θα διέρχεται την Αλβανία και µετά µέσω της Αδριατικής θα καταλήγει στην Ιταλία. Ο 
αγωγός στην Θεσσαλονίκη θα συνδέεται µε τα υπάρχοντα δίκτυα αγωγών, τα οποία µε 
την σειρά τους µεταξύ άλλων συνδέονται και µε αντίστοιχα στην Τουρκία. Η µεταφορική 
ικανότητα του αγωγού θα είναι 10 δις κυβικά µέτρα τον χρόνο, µε προοπτική να αυξηθεί 
στο διπλάσιο. Αναµένεται να είναι επιχειρησιακά έτοιµος το νωρίτερα το 2011. 
Αναλυτικά στοιχεία σχετικά µε το συνολικό κόστος και τις πιθανές πηγές 
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χρηµατοδότησης δεν έχουν γίνει ακόµη γνωστά. Πηγές του χώρου αναφέρουν ότι η 
εταιρεία EGL έχει συνάψει συµφωνία µε το Ιράν διάρκειας 25 ετών για την παροχή 5,5 
δις κυβικών µέτρων φυσικού αερίου τον χρόνο, ποσότητα που είναι πιθανόν να  
διέρχεται από τον εν λόγω αγωγό.  
 
13. Έλλειµµα αλβανικού προϋπολογισµού. 
 
Σύµφωνα µε τα δηµοσιευθέντα στατιστικά στοιχεία ο προϋπολογισµός της Αλβανίας 
παρουσίασε έλλειµµα ύψους 33,688 δις Λεκ το 2007 (273,8 εκατοµ. Ευρώ). Τα συνολικά 
έσοδα ανήλθαν σε 251,64 δις Λεκ (2,045 δις Ευρώ) και τα φορολογικά έσοδα σε 228,36 
δις Λεκ. Οι συνολικές δαπάνες του προϋπολογισµού ανήλθαν σε 285,329 δις Λεκ (2,319 
δις Ευρώ). Οι δαπάνες κεφαλαίου ανήλθαν σε 56,707 δις Λεκ, οι εγχωρίως 
χρηµατοδοτούµενες επενδύσεις σε 48,2 δις Λεκ, ενώ οι ξένες επενδύσεις σε 8,49 δις Λεκ. 
Για το τρέχον έτος η αλβανική Κυβέρνηση προβλέπει πολύ υψηλό έλλειµµα του 
κρατικού προϋπολογισµού ύψους 85,3 δις Λεκ (703,3 εκατοµ. Ευρώ).  
 
14. Σχέδιο πώλησης κρατικής ασφαλιστικής εταιρείας INSIG. 
 
Η αλβανική Κυβέρνηση προτίθεται να ιδιωτικοποιήσει µέχρι τέλος του έτους την 
κρατική ασφαλιστική εταιρεία INSIG, µέσω διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού. Το σχέδιο 
προβλέπει την πώληση του ποσοστού που κατέχει το αλβανικό κράτος και ανέρχεται σε 
61% σε στρατηγικό επενδυτή. Το υπόλοιπο 39% του µετοχικού κεφαλαίου ανήκει στην 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και στο International 
Finance Corporation (IFC) της Παγκόσµιας Τράπεζας, που κατέχουν 19,5% έκαστος. Η 
INSIG δραστηριοποιείται στους τοµείς των ασφαλειών ζωής καθώς και στις γενικές 
ασφάλειες και διατηρεί υποκαταστήµατα στο Κοσσυφοπέδιο και στην ΠΓ∆Μ. Εξ αιτίας 
όµως του έντονου ανταγωνισµού έχει απωλέσει πλέον την ηγετική θέση που κατείχε 
παλαιότερα στην ασφαλιστική αγορά της Αλβανίας. Περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά 
µε τις διαδικασίες του διαγωνισµού αναµένεται να δηµοσιευτούν σύντοµα.  
 
14. Υπογραφή σύµβασης κατασκευής δρόµου Κονίσπολης-Αγ. Σαράντα. 
 
Ο Υπουργός Οικονοµίας Ενέργειας και Εµπορίου κ. Genc Ruli υπέγραψε εκ µέρους της 
αλβανικής Κυβέρνησης την σύµβαση για την κατασκευή του δρόµου Κονίσπολη-Αγ. 
Σαράντα µε τις εταιρείες Εγνατία, που θα αναλάβει την επίβλεψη του έργου και την 
εταιρεία ΑΕΓΕΚ, που θα αναλάβει την κατασκευή του δρόµου. Ο δρόµος θα έχει 
συνολικό µήκος 40,5 χιλιόµετρα και χρηµατοδοτείται από το Ελληνικό Σχέδιο 
Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (ΕΣΟΑΒ). Το συνολικό κόστος υπολογίζεται σε 49,14 
εκατοµ. Ευρώ και προβλέπει την αναβάθµιση του υπάρχοντος δρόµου που συνδέει την 
πόλη των Αγ. Σαράντα µε τα ελληνοαλβανικά σύνορα, διευκολύνοντας κατά πολύ την 
πρόσβαση στην συγκεκριµένη περιοχή, γεγονός που προβλέπεται να έχει θετικές 
επιπτώσεις στην ανάπτυξη του τουρισµού καθώς και στην γενικότερη οικονοµική 
ανάπτυξη της περιοχής.  
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14. Σχέδιο πώλησης τοµέα διανοµής κρατικής εταιρείας ηλεκτρισµού. 
 
Η αλβανική Κυβέρνηση αποφάσισε την ιδιωτικοποίηση του τοµέα διανοµής της 
κρατικής εταιρείας ηλεκτρισµού (KESH). Πρόσφατα εγκρίθηκε από την Κυβέρνηση το 
σχέδιο νόµου το οποίο καθορίζει τις διαδικασίες ιδιωτικοποίησής της και το οποίο θα 
κατατεθεί στο Κοινοβούλιο προς ψήφιση. Η Κυβέρνηση προτίθεται να πωλήσει το 76% 
των µετοχών του τοµέα διανοµής σε διεθνή στρατηγικό επενδυτή και η σχετική 
διαδικασία αναµένεται να έχει περατωθεί µέχρι τέλους του θέρους.  
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 
 
Category  Actual Price

(lek kWh) 

New Price 

(lek kWh) 

Rise in  % Prices in the 

Evening Hours  

(lek/kWh) 

Household 

�First group spending up to  300 

kWh 

�Second group  spending over 400 

kWh  

7.0 

7.0 

7.0 

8.23 

7.0 

12 

18% 

0% 

72% 
 

High Voltage  Customers  with their 

assets 

4.50 5.20 16% 9.0 

Customers supplied in NS 110 KV 7.0 7.00 0% 9.64 

Customers supplied in 35 KV 7.0 7.5 7% 10.0 

Customers supplied in 20 kV     

Industry  7.0 8.0 14% 11.0 

Trade and Services  7.0 8.9 21% 11.0 

Bakeries , flour producers 7.0 7.0 0% 11.0 

Agriculture 7.0 8.0 14% 11.0 

Other  7.0 8.0 14% 11.0 

Budgetary  9.4 9.5 1% 11.0 

Clients Supplied in LV     
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Industry 8.0 9.5 19%  

Trade and Services  8.0 10.0 25%  

Bakeries , flour producers 7.5 7.5 0%  

Agriculture 8.0 9.5 19%  

Other 8.0 10.0 25%  

 

Invoices (old and new Tariffs) “Including VAT” 

300 kWh = 2 500 lekë was, remains 2 500 lekë 

400 kWh = 3 360 lekë was, changed 3 960 lekë 

500 kWh = 4 200 lekë was, changed 5 400 lekë 

600 kWh = 5 040 lekë was, changed 6 840 lekë  

700 kWh = 5 880 lekë was, changed 8 280 lekë 

1 000 kWh = 8 400 lekë was, changed 12 600 lekë 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


