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Η εταιρεία “Praktiker” ανοίγει κατάστημα στα Τίρανα
Με μία εντυπωσιακή τελετή και παρουσίαση στο επιχειρηματικό κοινό της Αλβανίας,
των σύγχρονων εγκαταστάσεων του, ξεκίνησε την λειτουργία του το νεότερο και πλέον
σύγχρονο πολυκατάστημα της Αλβανίας, ιδιοκτησίας της εταιρίας Praktiker Hellas,
Γερμανοελληνικών συμφερόντων, την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου τ.ε. Στην τελετή εγκαινίων
παρέστησαν o Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης της Αλβανίας κ. Ilir Meta, ο Υπουργός
Οικονομίας, Εμπορίου και Ενέργειας της Αλβανίας, κ. Dritan Prifti, o Υπουργός
Οικονομικών της Αλβανίας κ. Ritvan Bode, o Υπουργός Δημοσίων Έργων, Μεταφορών
και Τηλεπικοινωνιών της Αλβανίας κ. Sokol Olldashi, ο Υπουργός Υγείας της Αλβανίας
κ. Vasili Petrit, ο Υφυπουργός Εσωτερικών της Αλβανίας κ. Ferdinand Pone, ο
Πρέσβης της Γερμανίας στα Τίρανα κ. Bernd Borchard, o Πρόξενος της Αυστρίας στην
Αλβανία κ. Martin Kramer, o Πρόεδρος του «Ελληνοαλβανικού Επιμελητηρίου,
Εμπορίου και Βιομηχανίας» κ. Γεώργιος Καράκωστας, εκπρόσωποι των Διπλωματικών
Αντιπροσωπειών στα Τίρανα, ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Tirana Bank (όμιλος
Πειραιώς) κ. Δημήτριος Σαντιξής, εκπρόσωποι της Raiffeisen Bank, της Alpha Bank, της
Εμπορικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανοικοδόμηση και την
Ανάπτυξη (EBRD), επιχειρηματίες και στελέχη αλβανικών επιχειρήσεων, από τους
κλάδους «Τηλεπικοινωνιών», «Κατασκευών», «Συμβούλων Επιχειρήσεων», «Τροφίμων
και Ποτών», καθώς και του «ασφαλιστικού κλάδου», ενώ υπήρξε ευρεία “κάλυψη” από
τα εδώ Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Σύντομο χαιρετισμό απηύθυναν, ο αντιπρόεδρος
της αλβανικής κυβέρνησης κ. Ilir Meta, ο Πρέσβης της Γερμανίας στα Τίρανα κ. Bernd
Borchard, ο Γενικός Διευθυντής της Praktiker κ. Arnold, και ο Διευθυντής της Praktiker
για την Ελλάδα και την Αλβανία κ. Σελαλματζίδης, οι οποίοι τόνισαν την σημαντική
πρόοδο της Αλβανίας στα θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της «αγοράς» και του
ανταγωνισμού, στις υποδομές και στην φορολογική νομοθεσία, γεγονός που έχει
καταστήσει την Αλβανία ελκυστικό επενδυτικό προορισμό.
Παρουσίαση της Οικονομικής Πολιτικής της νέας κυβέρνησης από τον κ. Πρίφτι
Παρουσίαση των πρόσφατων εξελίξεων της αλβανικής οικονομίας καθώς και των
προτεραιοτήτων της αλβανικής Κυβέρνησης στα θέματα Ενέργειας, Εμπορίου και
Οικονομικής πολιτικής, πραγματοποίησε ο Υπουργός Οικονομίας, Εμπορίου και
Ενέργειας της Αλβανίας, κ. Ντριτάν Πρίφτι, ως προσκεκλημένος της Σουηδικής
Προεδρίας, στο πλαίσιο της τακτικής συνάντησης των εδώ Συμβούλων Οικονομικών και
Εμπορικών Υποθέσεων, των χωρών μελών της ΕΕ στις 21 Οκτωβρίου τ.ε. . Ο κ. Πρίφτι,
δήλωσε ότι η ιδιωτικοποίηση κάθε ενεργητικού στοιχείου που διαθέτει το αλβανικό
δημόσιο, η προστασία του καταναλωτή, η προώθηση των επενδύσεων στους τομείς της
Ενέργειας και της μεταλλευτικής βιομηχανίας, (Mining), και η έλξη Άμεσων Ξένων
Επενδύσεων αποτελούν άμεσες προτεραιότητες για την αλβανική Κυβέρνηση. Επιπλέον ,
στο πλαίσιο ενίσχυσης του μηχανισμού έλξης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) ο κ.

Prifti ανέφερε τόσο την πρόθεση της αλβανικής κυβέρνησης για αναδιάρθρωση του
Αλβανικού Οργανισμού Επενδύσεων (Albinvest) και τη μετατροπή του σε one stop shop
για θέματα που αφορούν τους δυνητικούς ξένους επενδυτές, με την οργανωτική
αναδιάρθρωση σύμφωνα με την οποία στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού θα
συμμετέχουν οι Υπουργοί των Παραγωγικών Υπουργείων υπό την Προεδρία του ίδιου
του Πρωθυπουργού της Αλβανίας, όσο και την δημιουργία της Εθνικής Αρχής Τροφίμων
με την υποστήριξη της ΕΕ. Επίσης ο κ. Prifti δήλωσε ότι στο πλαίσιο της πολιτικής έλξης
ΑΞΕ, προωθείται η επίλυση του προβλήματος προσδιορισμού ιδιοκτησίας, με νόμο ο
οποίος θα ψηφιστεί στην βουλή το πολύ μέχρι τον Φεβρουάριο του έτους 2010, ενώ δεν
παρέλειψε να τονίσει την ποιοτική στροφή στην δημιουργία υποδομών με την
αποφασιστική όπως τόνισε βοήθεια εκ μέρους της ΕΕ.
Αύξηση της τιμής παροχής ηλεκτρικής Ενέργειας στα νοικοκυριά, το 2010
Κατατέθηκαν στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ERE), τα αιτήματα για αύξηση της τιμής
της παρεχόμενης στα νοικοκυριά ηλεκτρικής Ενέργειας, από τον Ιανουάριο 2010. Ο
φορέας διανομής ηλεκτρικής Ενέργειας OSSH, αιτήθηκε αύξηση της τιμής κατά 30%,
ενώ η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού της Αλβανίας, ΚESH, αιτήθηκε αύξηση της
τιμής ηλεκτρικής Ενέργειας που διαθέτει στον OSSH από 1,6 λεκ σε 2,5 λεκ για κάθε
KWH. Τέλος, ο Οργανισμός μεταφοράς ηλεκτρικής Ενέργειας, OST, αιτήθηκε αύξηση
της τιμής του ρεύματος που μεταφέρει από τον παραγωγό ΚESH, στον OSSH, από 0,5
Λεκ σε 0,9 Λεκ για κάθε KWH. Οι προτάσεις του Φορέα Διανομής, αφορούν στην
προσπάθεια καθιέρωσης ενιαίας τιμής 9,15 λεκ (χωρίς ΦΠΑ) για κάθε kwh ηλεκτρικής
ενέργειας.
Παραιτήθηκε ο Γενικός Διευθυντής της KESH
Την παραίτηση του υπέβαλε στις 3 Οκτωβρίου τ.ε., ο Γενικός Δ/ντής της Αλβανικής
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (KESH) κ. Γκεργκ Μπογιατζή. Η παραίτηση του κ.
Μπογιατζή, πραγματοποιήθηκε μετά την καθαίρεσης] του Συμβουλίου Εποπτείας της
KESH από το νέο υπουργό Οικονομίας και Ενέργειας κ. Ντριτάν Πρίφτι. Στη θέση του κ.
Μπογιατζή διορίστηκε ο κ. Μουχαρέμ Στόικου.
Προτεραιότητα η κατασκευή της ενεργειακής ζώνης στο Πόρτο Ρομάνο
Η κατασκευή της ενεργειακής ζώνης στο Πόρτο Ρομάνο Δυρραχίου είναι μία από τις
προτεραιότητες της κυβέρνησης, σύμφωνα με δηλώσεις του νέου Υπουργού Οικονομίας,
Ενέργειας και Εμπορίου κ. Ντριτάν Πρίφτι, (Πρέδρος κ. Ιλίρ Μέτα), σε αντίθεση από την
θέση του Σοσιαλιστικού Κινήματος Ολοκλήρωσης στο οποίο ανήκει, όπως αυτή
εκφράστηκε κατά την διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.
Επενδύσεις και στην “πυρηνική ενέργεια”, ζητά από τους Κινέζους ο κ. Μπερίσα
Να επενδύσουν, μεταξύ άλλων, και στον τομέα της Ενέργειας και μάλιστα της
Πυρηνικής, κάλεσε τους κινέζους ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας κ. Shali Berisha, σε
ομιλία του στο αλβανο-κινεζικό επιχειρηματικό φόρουμ το οποίο διοργανώθηκε στα
Τίρανα στις 30 Οκτωβρίου τ.ε., στο πλαίσιο επίσκεψης στην Αλβανία κινεζικής
αντιπροσωπείας, με επικεφαλής τον αντιπρόεδρος της κινεζικής κυβέρνησης κ. Ζανγκ
Ντεγιάνγκ Την κινεζική αντιπροσωπεία δέχθηκε στις 30 Οκτωβρίου τ.ε. και ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας της Αλβανίας, κ. Bamir Topi, όπου συζητήθηκε κυρίως η προώθηση

των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και ο αντιπρόεδρος της
αλβανικής κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας, κ. Ιλίρ Μέτα. Η
κινεζική αντιπροσωπεία από πλευράς της εκτίμησε θετικά τη θέση της Αλβανίας ότι
΄΄αναγνωρίζει μόνο μια Κίνα, τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας΄΄. Στο πλαίσιο της
επίσκεψης υπεγράφησαν έξι διμερείς συμφωνίες, μεταξύ αυτών και μνημόνιο
συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων υπουργείων των δύο χωρών στον εμπορικό τομέα.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ημερησίου Τύπου,(Κορριέρι) τονίζεται ότι μεταξύ
άλλων, η αλβανική κυβέρνηση πρόσφερε στην Κίνα τα λιμάνια της, κυρίως του Αυλώνος
και του Δυρραχίου, για να έχει πρόσβαση στο εμπόριο που κάνει με τη Δύση, και έλαβε
ως αντάλλαγμα χαμηλότοκα δάνεια για τη γεωργία.
Σιδηροδρομική σύνδεση με το Κοσσυφοπέδιο επιθυμεί η αλβανική κυβέρνηση
Την επιλογή εταιρείας συμβούλων για τη μελέτη σκοπιμότητας της σιδηροδρομικής
σύνδεσης Αλβανίας-Κοσσυφοπεδίου, ζήτησε από τον Υπουργό Δημόσιων Έργων ο
Πρωθυπουργός κ. Σαλί Μπερίσα, στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 8ης
Οκτωβρίου τ.ε., στο πλαίσιο απολογισμού της διήμερης επίσκεψής του στο
Κοσσυφοπέδιο. Ο κ. Μπερίσα τόνισε ότι η σιδηροδρομική σύνδεση με το Κοσσυφοπέδιο
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα αλβανικά λιμάνια, καθώς θα συνδέεται με τη
Σερβία και θα οδεύει προς την Κεντρική Ευρώπη.
Κλείνει ο οδικός άξονας Ρεσέν-Καλιμάς
Θα σταματήσει να λειτουργεί η σήραγγα της Θιρς στο οδικό τμήμα Ρεσέν –Καλιμάς,
σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών στις 9 Οκτωβρίου τ.ε., για να
καταστεί δυνατό, η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία να ολοκληρώσει την
εγκατάσταση απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και να
αντιμετωπίσει τη συστηματική πίεση που δημιουργείται από ένα γεωλογικά ασταθές
στρώμα σε μικρό τμήμα του δρόμου.
Συνέχεια στην υπόθεση ARMO
Το Σοσιαλιστικό Κόμμα με δηλώσεις του βουλευτή του κ. Εριόν Μπράτσε, στις 29
Οκτωβρίου τ.ε., καταδίκασε την εντολή στην αστυνομία του Υπουργού Εσωτερικών κ.
Λουλζίμ Μπάσα, να εμποδίσει τους εφοριακούς στην άσκηση των καθηκόντων τους,
κατά την διεξαγωγή ελέγχου της εταιρείας ARMO. Παράλληλα άσκησε κριτική στον
υπουργό Οικονομικών κ. Ριντβάν Μπόντε , στον οποίο υπάγεται η Εφορία, γιατί επί έναν
και πλέον χρόνο από την ιδιωτικοποίηση της ARMO επέτρεψε αυτή η εταιρία να
παραβαίνει το νόμο. Επίσης, εναντίον του k. Μπόντε τάχθηκε στις 29 Οκτωβρίου τ.ε.
και ο νέος υπουργός Οικονομίας, Εμπορίου και Ενέργειας κ. Ντριτάν Πρίφτι, ο οποίος
χαρακτήρισε ΄΄βιαστικές΄΄ τις ενέργειες των εφοριακών να μπλοκάρουν την ARMO αφού
φέρει ευθύνη και η κυβέρνηση, διότι πούλησε την τότε κρατική ARMO χωρίς να
υπάρχουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ωστόσο, παρά την αναστολή της
δραστηριότητας, τουλάχιστον τα δύο διυλιστήριά της ARMO στο Μπαλς και στο Φίερι,
λειτουργούν κανονικά, διότι οι υπάλληλοι της ARMO συνέχισαν να εργάζονται και να
τροφοδοτούν με καύσιμα την αγορά. Η Εφορία έχει υποβάλλει μήνυση για τους
αρμόδιους της ARMO, ενώ στις 29 Οκτωβρίου η Εφορία μπλόκαρε 20 περίπου
βυτιοφόρα που εφοδιάστηκαν στο Φίερι με υποπροϊόντα πετρελαίου της ΑRMO. Τέλος,

δύο ακόμα εταιρείες εμπορίας καυσίμων, οι RIRA και DAKU καταχωρήθηκαν στη
΄΄μαύρη λίστα΄΄ της εφορίας, στις 29 Οκτωβρίου τ.ε.
Νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για την παρακολούθηση τηλεφώνων
Ενεκρίθη την 1η Οκτωβρίου τ.ε. από τη Νομική Επιτροπή της Βουλής, το νομοσχέδιο
του Υπουργείου Οικονομικών, στο οποίου προβλέπεται (άρθρο 8) το δικαίωμα
παρακολούθησης από τη Γενική Εισαγγελία, μετά από έγγραφο αίτημα, στον αρχηγό των
Μυστικών Υπηρεσιών, στους υπουργούς Εσωτερικών, Άμυνας και Δικαιοσύνης. Στις
πρόσφατες τροποποιήσεις του νόμου για τις παρακολουθήσεις των τηλεπικοινωνιών,
όλοι οι υπουργοί στους οποίους υπάγονται υπηρεσίες πληροφοριών ή αστυνόμευσης
μπορούν να αιτηθούν παρακολούθηση τηλεφώνων.
Τροπολογία για την επιστροφή των περιουσιών
Τροπολογία στο νόμο «Περί επιστροφής των περιουσιών και αποζημίωσης των πρώην
ιδιοκτητών», ενέκρινε η αλβανική κυβέρνηση στη συνεδρίασή της, στις 28 Οκτωβρίου
τ.ε. Σύμφωνα με την τροπολογία, εξουσιοδοτείται ο Φορέας Επιστροφής των
Περιουσιών και Αποζημιώσεων, να εξετάσει όλα τα αιτήματα που δέχθηκε πριν από την
30ή Ιουνίου 2009, τα οποία ανέρχονται σε 8.000 και δεν εξετάστηκαν εντός της
προθεσμίας. Σύμφωνα με την τροπολογία δε θα υπάρξει νέα παράταση της προθεσμίας
λειτουργίας του Φορέα και όσοι δεν κατάθεσαν σχετικό φάκελο στον αρμόδιο Φορέα
μέχρι την 30ή Ιουνίου 2009, δε θα μπορέσουν να πάρουν πίσω τις περιουσίες τους ή να
επωφεληθούν από τη διαδικασία χορήγησης αποζημιώσεων. Βάσει του άρθρου 24 του
νόμου 9235 για την αναγνώριση, επιστροφή ή αποζημίωση των περιουσιών, η
κυβέρνηση αποφάσισε μετά την 30ή Ιουνίου κανένα από τα περιφερειακά παραρτήματα
του Φορέα Επιστροφής των Περιουσιών να μη δέχεται φακέλους από τους πρώην
ιδιοκτήτες της γης που ζητούν επιστροφή των περιουσιών τους. Η κυβέρνηση στοχεύει
στην ολοκλήρωση της διαδικασίας αποζημίωσης των πρώην ιδιοκτητών, μέχρι το 2015.
Αύξηση των τιμών των αγροτικών προϊόντων
Οι τιμές των αγροτικών προϊόντων τόσο στην αγορά λιανικής όσο και στην αγορά
χονδρικής σημείωσαν αύξηση την τρίτη εβδομάδα του Οκτωβρίου τ.έ.. Το Υπουργείο
Γεωργίας, Τροφίμων και Προστασίας των Καταναλωτών επεσήμανε στην πρόσφατη
έκθεση του σχετικά με τις τιμές των αγροτικών προϊόντων στην Αλβανία, ότι από τα 39
προϊόντα που εξετάστηκαν στην αγορά, τα 27 σημείωσαν αύξηση της τιμής τους κατά τη
διάρκεια της τρίτης εβδομάδας του Οκτωβρίου σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα,
τα 11 παρουσίασαν μείωση τιμών, ενώ ένα προϊόν διατήρησε την ίδια τιμή κατά τη
διάρκεια των δύο εβδομάδων. Αναφορικά με τις τιμές των λαχανικών, από τα 20
προϊόντα που εξετάστηκαν, τα 14 παρουσίασαν αύξηση στην τιμή τους και μόνο ένα
διατήρησε σταθερή τιμή.
Στα 31 δις.ΛΕΚ , το εμπορικό έλλειμμα της Αλβανίας τον Σεπτέμβριο τ.ε.
Αύξηση 33,6%, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μείωση της τάξεως του 10,9%
σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, σημείωσε η αξία των
αλβανικών εξαγωγών τον Σεπτέμβριο του 2009. Η αξία των αλβανικών εξαγωγών
ανήλθε περίπου στα 9,548 δισ. Λεκ τον Σεπτέμβριο 2009, ενώ η αξία των αλβανικών
εισαγωγών, ανήλθε στα 40,666 δισ. Λεκ τον Σεπτέμβριο τ.ε., σημειώνοντας αύξηση της

τάξεως του 20,6% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, και 9,7% σε σχέση με το
αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Το εμπορικό έλλειμμα ανήλθε στα
31.118 δισ. Λεκ, τον Σεπτέμβριο τ.ε., σημειώνοντας αύξηση 17,1% σε σχέση με τον
προηγούμενο μήνα, και αύξηση 18,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του
προηγούμενου έτους.
Σε χαμηλό επίπεδο ο πληθωρισμός
Στο 2%, ανήλθε ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), τον Σεπτέμβριο του 2009.
Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό του στόχου της Κεντρικής τράπεζας. Τα στοιχεία
που ανακοινώθηκαν από την στατιστική υπηρεσία INSTAT, δείχνουν ότι ο ΔΤΚ
παρουσίασε αύξηση 0,8% κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου 2009, σε σχέση με τον
προηγούμενο μήνα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το προηγούμενο έτος , ο ετήσιος ρυθμός
ήταν 2,7%.
Μείωση του βασικού επιτοκίου στο 5,25%
Μείωση του βασικού επιτοκίου στο 5,25% από το ισχύον σήμερα 5,75%, αποφάσισε η
Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας, στις 28 Οκτωβρίου τ.ε., παρά το γεγονός ότι σύμφωνα
με ορισμένους αναλυτές η μείωση αυτή αποδυναμώνει το αλβανικό νόμισμα. Ο
Διοικητής της Τράπεζας της Αλβανίας κάλεσε τις τράπεζες να ανταποκριθούν αμέσως
στο μέτρο αυτό μειώνοντας τα επιτόκιά τους, ώστε να αυξηθούν οι χορηγήσεις δανείων,
και να ενισχυθούν οι επενδύσεις.
Υποτίμηση του Λεκ έναντι του Ευρώ
Μεγάλη υποτίμηση του Λέκ έναντι του Ευρώ σημειώθηκε στις αρχές του δευτέρου
δεκαημέρου του Οκτωβρίου τ.ε.. οπότε η τιμή του Ευρώ προσέγγισε εκ νέου το αρνητικό
ρεκόρ που καταγράφηκε το διήμερο της 23ης και 24ης Σεπτεμβρίου τ.ε , δηλαδή τα 137,5
Λεκ.
Στο 0,7% ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης το 2009, σύμφωνα με το ΔΝΤ
Σύμφωνα με το “World Economic Outlook 2009”, την ετήσια έκθεση του ΔΝΤ, η οποία
δόθηκε στη δημοσιότητα την 1η Οκτωβρίου τ.ε., ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης της
Αλβανίας για το 2009, σημείωσε την χαμηλότερη τιμή του της τάξεως του 0,7%, από το
1991.
Στα 15 εκ. δολάρια οι καταχρήσεις το έτος 2008
Το 2008 οι καταχρήσεις της Δημόσιας Διοίκησης σε βάρος του προϋπολογισμού,
ανέρχονται σε 15 εκ. δολ. σύμφωνα με εισήγησή του Προέδρου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου της Αλβανίας κ. Ρόμπερτ Τσέκου προς την Οικονομική Επιτροπή της Βουλής,
την 1η Οκτωβρίου τ.ε.. Ο κ. Τσέκου ζήτησε άμεσο καταλογισμό ευθυνών στους
υπαίτιους και αποζημίωση για τις καταχρήσεις. Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Ριντβάν
Μπόντε, που ήταν παρών στη συζήτηση, αντέδρασε υποστηρίζοντας ότι αυτοί έχουν το
δικαίωμα να προσφύγουν στο δικαστήριο και ότι όλοι όσοι κατηγορήθηκαν από το
Ελεγκτικό Συνέδριο τα τρία τελευταία χρόνια για καταχρήσεις, δικαιώθηκαν από τα
δικαστήρια. Δευτερολογώντας ο κ. Τσέκου κατηγόρησε τα δικαστήρια για διαφθορά. Ο
κ. Τσέκου στην ομιλία του αναφέρθηκε και στην προτεινόμενη σύσταση Διοικητικών
Δικαστηρίων, την οποία απαιτεί η επιχειρηματική κοινότητα της χώρας. Σύμφωνα με τον

κ. Τσέκου, στις παρούσες συνθήκες όπου το δικαστικό σύστημα δε λειτουργεί όπως
πρέπει, “η σύσταση των διοικητικών δικαστηρίων θα είναι μια πραγματική μπλόφα”.
Αμερικανική έκθεση για το ξέπλυμα χρήματος στην Αλβανία
Η Αλβανία παραμένει μια προβληματική χώρα “ξεπλύματος χρήματος” των
εγκληματικών κυκλωμάτων που δρουν στην Ευρώπη και την Ασία, σύμφωνα με
πρόσφατη έκθεση του αμερικανικού Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Η έκθεση αναμένεται να δοθεί
στη δημοσιότητα στο τέλος αυτού του χρόνου ή στις αρχές του 2010. Σύμφωνα με
δημοσίευμα της αντιπολιτευόμενης εφημερίδας Αλμπάνια στις 30 Οκτωβρίου τ.ε., στην
έκθεση αναφέρονται λεπτομερώς οι τρόποι με τους οποίους γίνεται το ξέπλυμα του
χρήματος μέσω ιδιωτικών αλλά και κρατικών θεσμών που είναι μέρος αυτής της
διαδικασίας. Η έκθεση, περιλαμβάνει έως και ονόματα εταιριών ή/και προσώπων που τις
διευθύνουν, μερικοί εκ των οποίων μάλιστα έχουν σχέση με την πολιτική, τρέχουσα ή
παλαιότερη. Από όλη τη λεπτομερή ανάλυση της έκθεσης, γίνεται φανερό πως η
αλβανική οικονομία λειτουργεί ως ένα γιγάντιο “πλυντήριο” ξεπλύματος χρήματος
Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Δημοσιεύθηκε η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Αλβανία, στις 14
Οκτωβρίου τ.ε.. Η έκθεση αναφέρεται σε μεγάλες ελλείψεις στην εκπλήρωση των
κριτηρίων για την ένταξη της χώρας στην ΕΕ, ενώ τονίζονται οι παρεμβάσεις της
κυβέρνησης στο δικαστικό σύστημα, καθώς και οι ανεπαρκείς προσπάθειες για την
καταπολέμηση του “ξεπλύματος χρήματος”, της διαφθοράς και της παράνομης
διακίνησης ανθρώπων. Σύμφωνα με την έκθεση, τα περισσότερα οικονομικά
προβλήματα της Αλβανίας, προέρχονται από την κατασκευή του τμήματος ΡεσένΚαλιμάς, του Οδικού Άξονα Δυρράχιο-Κούκες-Μορίνα-Πρίστινα Κοσόβου, το κόστος
του οποίου, ανήλθε στα 1,2 δις Ευρώ.
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατύπωσε κριτική και για το χώρο των Μ.Μ.Ε. στην Αλβανία,
όπου τα επιχειρηματικά και τα πολιτικά συμφέροντα συνεχίζουν να ασκούν σημαντική
επιρροή. Σύμφωνα με την έκθεση, η αλβανική οικονομία έχει πραγματοποιήσει θετικά
βήματα προς μια λειτουργική οικονομία της αγοράς, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό, ώστε να
καταστεί η χώρα ικανή να αντιμετωπίσει τις ανταγωνιστικές πιέσεις και τις δυνάμεις της
αγοράς μέσα στην Ε.Ε. Επίσης, στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μια από τις
μεγαλύτερες ανησυχίες παραμένει η υπόθεση του Γκερντέτς για την οποία αναφέρεται
ότι ο χειρισμός της θα πρέπει να γίνει με μεγάλη διαφάνεια και να δικαστούν οι
υπεύθυνοι αυτής της τραγωδίας. Από τη μεριά του, ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας κ.
Σαλί Μπερίσα χαρακτήρισε την έκθεση αντικειμενική και επανέλαβε τη δέσμευση της
κυβέρνησής του να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, τονίζοντας ότι
οι συστάσεις της έκθεσης της Επιτροπής αποτελούν πρόγραμμα εργασίας για το
Υπουργικό Συμβούλιο της κυβέρνησής του. Επίσης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και
Υπουργός Εξωτερικών κ. Ιλίρ Μέτα σε δηλώσεις του στις 15 Οκτωβρίου τ.ε.,
αξιολόγησε θετικά την έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Αλβανία.
Σχολιάζοντας την έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο πρόεδρος του
Σοσιαλιστικού Κόμματος κ. Έντι Ράμα, δήλωσε ότι η έκθεση είναι ένας ρεαλιστικός
καθρέπτης της σοβαρής κρίσης στη σημερινή αλβανική δημοκρατία και αναφέρθηκε σε
δύο σημαντικές υποθέσεις της χώρας που ερευνώνται, την υπόθεση Γκερντέτς και το
δρόμο Δυρραχίου-Κούκες. Για το λόγο αυτό ο κ. Ράμα τόνισε ότι οι δύο υπεύθυνοι για

αυτά τα θέματα υπουργοί κ.κ. Φατμίρ Μεντίου και Λουλζίμ Μπάσα, θα πρέπει να
αντιμετωπίσουν τη δικαιοσύνη. Επίσης, ο κ. Ράμα τόνισε για μια ακόμη φορά ότι ο
πολιτικός διάλογος θα ξεμπλοκάρει μόνο όταν ανοίξουν οι εκλογικές κάλπες και όταν
υπάρξει διαφάνεια σχετικά με αυτές.
Αναβολή εξέτασης του αιτήματος της Αλβανίας στο Συμβούλιο ΥΠ.ΕΞ. της Ε.Ε.
Αναβλήθηκε η εξέταση της αίτησης της Αλβανίας για το καθεστώς της υποψήφιας προς
ένταξη χώρας στην Ε.Ε. Το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε. στις 26
Οκτωβρίου τ.ε., δεν ασχολήθηκε με το αίτημα της Αλβανίας, για τεχνικούς λόγους,
σύμφωνα με δήλωση του κ. Καρλ Μπιλντ, Υπουργού Εξωτερικών της προεδρεύουσας
του Συμβουλίου της Ε.Ε., Σουηδίας. Ωστόσο ο αντιπολιτευόμενος Τύπος στην Αλβανία,
τονίζει ότι η αναβολή έχει και πολιτικά κριτήρια αναφερόμενος σε δηλώσεις του
Υπουργού Εξωτερικών της Ολλανδίας κ. Μαξίμ Φερχάγκεν. Την εκτίμηση πως η Ε.Ε. θα
εξετάσει την αίτηση της Αλβανίας το Νοέμβριο, εξέφρασαν, οι Υπουργοί Εξωτερικών
της Σλοβενίας, κα Σάμουελ Ζμπόγκαρ και της Ιταλίας κ. Φράνκο Φρατίνι. Ο
Πρωθυπουργός κ. Σαλί Μπερίσα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού
Λαϊκού Κόμματος στις Βρυξέλλες, στις 29 Οκτωβρίου τ.ε., συναντήθηκε με την
καγκελάριο της Γερμανίας κα Άνγκελα Μέρκελ, και της έθεσε το θέμα της αίτησης της
Αλβανίας για να αποκτήσει το καθεστώς της υποψήφιας προς ένταξη χώρας και της
αντίρρησης της Γερμανίας, η οποία είχε ως συνέπεια η εξέταση του αιτήματος να
παραταθεί για αργότερα. Η καγκελάριος κα Μέρκελ, διευκρίνισε ότι η διαδικασία
προβλέπει πρώτα να συγκροτηθεί η Βουλή και οι μόνιμες επιτροπές της και υποσχέθηκε
στον κ. Μπερίσα ότι το θέμα θα βρει λύση σε σύντομο χρονικό διάστημα. Επίσης, στο
περιθώριο της συνόδου, ο κ. Μπερίσα, είχε συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό της
Βουλγαρίας κ. Μπόικο Μπορίσοβ.
Αμερικανική αντιπροσωπεία στον ΥΠ.ΕΞ. κ. Ιλίρ Μέτα
Αμερικανική αντιπροσωπεία της BENS (Business Executives for National Security), η
οποία συνοδευόταν και από τον πρέσβη των ΗΠΑ στα Τίρανα κ. Τζον Ουίδερς,
επισκέφθηκε στις 30 Οκτωβρίου τ.ε., τον αντιπρόεδρος της αλβανικής κυβέρνησης και
Υπουργό Εξωτερικών, κ. Ιλίρ Μέτα. Στη συνάντηση, συζητήθηκε η προοπτική των
αμερικανικών επενδύσεων στην Αλβανία, και θέματα σχετικά με το ρόλο της Αλβανίας
στην περιφερειακή ασφάλεια, τη συμβολή της Αλβανίας στο Αφγανιστάν, και την πορεία
της Αλβανίας προς την Ε.Ε. Ο επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας, εξέφρασε
την προθυμία να συμβάλει στην αύξηση των αμερικανικών επενδύσεων στην Αλβανία.
ως συμβολή για την ασφάλεια και την σταθερότητα στην περιοχή.
Συμφωνία Τεχνικής-Επιχειρηματικής Συνεργασίας, Εμπορικού Επιμελητηρίου
Τιράνων με το Οικονομικό Επιμελητήριο Σλοβενίας
Συμφωνία Τεχνικής και Επιχειρηματικής Συνεργασίας, υπέγραψαν το Εμπορικό
Επιμελητήριο Τιράνων και το Οικονομικό Επιμελητήριο Σλοβενίας, στις 14 Οκτωβρίου
τ.ε., στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της Αλβανίας κ. Μπαμίρ Τόπι
στη Σλοβενία. Επίσης ο κ. Τόπι μαζί με τον Σλοβένο ομόλογο του κ. Ντανίλο Τουρκ,
παρακολούθησαν τις εργασίες του κοινού αλβανο-σλοβενικού επιχειρηματικού φόρουμ.
Η εντατικοποίηση της πολιτικής και οικονομικής συνεργασίας σε τομείς αμοιβαίου
ενδιαφέροντος, όπως η Ενέργεια, ο Τουρισμός και οι Υποδομές, αποτέλεσαν το κύριο

θέμα συζήτησης κατά την συνάντηση του κ. Τόπι τόσο με τον Σλοβένο ομόλογο του, όσο
και με τον Πρωθυπουργό της Σλοβενίας κ. Μπόρουτ Πάχορ.
Επιχειρηματικό Φόρουμ για τις οικονομικές σχέσεις Τσεχίας-Αλβανίας
Στο αλβανο-τσεχικό επιχειρηματικό φόρουμ το οποίο πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα,
στις 6 Οκτωβρίου τ.ε., παρέστη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τσεχίας κ. Βάτσλαβ
Κλάους ο οποίος πραγματοποίησε διήμερη επίσημη επίσκεψη στα Τίρανα, στις 5
Οκτωβρίου τ.ε., μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας της Αλβανίας, κ.
Μπαμίρ Τόπι. είχε επαφές εκτός του Πρόεδρου της Δημοκρατίας της Αλβανίας, κ.
Μπαμίρ Τόπι, με την Πρόεδρο της Βουλής κα Τζοζεφίνα Τοπάλλι, και με τον
Πρωθυπουργό κ. Σαλί Μπερίσα. Επίσης, παρέστη στην παρουσίαση βιβλίου του σε
τελετή που διοργανώθηκε στα Τίρανα από το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων.
Συνάντηση του ιταλού Υφυπουργού Ανάπτυξης με τον κ. Ντριτάν Πρίφτι
Τον ιταλό Υφυπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης κ. Αντόλφο Ούρσο, δέχθηκε ο Υπουργός
Εθνικής Οικονομίας και Ενέργειας της Αλβανίας, κ. Ντριτάν Πρίφτι, στις 14 Οκτωβρίου
τ.ε.. Ο κ. Πρίφτι χαρακτήρισε τις διμερείς οικονομικές σχέσεις ΄΄ιστορικές και
εδραιωμένες΄΄ και υπογράμμισε το ενδιαφέρον των ιταλικών επιχειρήσεων για τον τομέα
Ενέργειας, την τσιμεντοβιομηχανία και άλλους τομείς στην Αλβανία. Ο αλβανός
υπουργός, αναφέρθηκε στην ανάγκη για επενδύσεις που έχει η χώρα για την κατασκευή
γραμμών υψηλής τάσης. Οι δύο πλευρές, επεσήμαναν την ανάγκη άμεσης σύστασης μιας
κοινής επιτροπής των δύο χωρών που θα ασχολείται με αναπτυξιακά προγράμματα στον
ενεργειακό τομέα.
Επίσκεψη του Πρωθυπουργού κ. Σαλί Μπερίσα στο Κοσσυφοπέδιο
Επίσημη επίσκεψη στο Κοσσυφοπέδιο, την πρώτη μετά από την ανακήρυξη της
ανεξαρτησίας του, πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας κ. Σαλί Μπερίσα,
στις 6 και 7 Οκτωβρίου τ.ε.. Στη διάρκεια της επίσκεψης, ο κ. Μπερίσα πραγματοποίησε
συναντήσεις, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας του Κοσσυφοπεδίου, κ. Φατμίρ Σεϊντίου
με τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Κοσσυφοπεδίου, κ. Γιακούπ Κρασνίκι, και με τον
Πρωθυπουργό του Κοσσυφοπεδίου κ. Χασίμ Θάτσι, καθώς και με εκπροσώπους
κομμάτων και εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας αλλά και με εκπροσώπους
των μειονοτήτων. Επίσης ο κ. Μπερίσα, τιμήθηκε με τον τίτλο του επίτιμου διδάκτορα
από το Πανεπιστήμιο της Πρίστινα.
Επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας στα Τίρανα
Επίσημη επίσκεψη στην Αλβανία, πραγματοποίησε ο Υπουργός Εξωτερικών της
Τουρκίας, κ. Αχμέτ Νταβούτογλου, στις 18 Οκτωβρίου τ.ε.. Ο κ Νταβούτογλου, έγινε
δεκτός από τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας κ. Σαλί Μπερίσα, τον αλβανό ομόλογό του
κ. Ιλίρ Μέτα και την πρόεδρο του αλβανικού Κοινοβουλίου κα Γιοζεφίνα Τοπάλλι. Κατά
την διάρκεια των συναντήσεων, τονίστηκε η σημαντική αύξηση των τουρκικών
επενδύσεων στην Αλβανία η οποίες σήμερα πλησιάζουν το ένα δις δολάρια και
συμφωνήθηκε η περαιτέρω αύξηση των εμπορικών και γενικά των οικονομικών
ανταλλαγών οι οποίες σήμερα ανέρχονται στα 350 εκ. δολάρια και αναμένεται να
αυξηθούν λόγω της συμφωνίας ελευθέρου εμπορίου. Επίσης συμφωνήθηκε η κατάργηση
του φόρου 10 Ευρώ που οι πολίτες των δύο χωρών πλήρωναν στα σύνορα της καθεμίας

όταν έπαιρναν θεώρηση εισόδου καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της
διπλωματίας, όπου νέοι αλβανοί διπλωμάτες πρόκειται στο εξής να ειδικεύονται στο
Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με την
εφημερίδα Shqip στο σύνολο του εξωτερικού εμπορίου της Αλβανίας, οι εμπορικές
συναλλαγές με την Τουρκία καταλαμβάνουν περίπου το 7%, ενώ το 2008 ήταν περίπου
9%. Η περίοδος Ιανουαρίου-Ιουλίου 2009, είναι πολύ δυσμενής για τις αλβανικές
εξαγωγές στην Τουρκία, διότι η χώρα εισήγαγε αυτή την περίοδο προϊόντα αξίας 170 εκ.
δολ. από την Τουρκία, ενώ εξήγαγε σε αυτήν προϊόντα αξίας μόλις 4 εκ. δολάρια
Συγκριτικά με το 2008, οι αλβανικές εξαγωγές προς την Τουρκία το 2009 μειώθηκαν
κατά 500%.
Επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της Αυστρίας στα Τίρανα
Επίσημη επίσκεψη στην Αλβανία, πραγματοποίησε ο Υπουργός Εξωτερικών της
Αυστρίας κ. Μίχαελ Σπιντελέγκερ στις 8 Οκτωβρίου τ.ε. Ο αυστριακός ΥΠΕΞ
συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό κ. Σαλί Μπερίσα, ο οποίος τόνισε ότι η Αλβανία
καταβάλλει προσπάθειες για την εκπλήρωση των κριτηρίων, ώστε οι αλβανοί πολίτες να
μπορούν να κινούνται δίχως θεωρήσεις στην Ευρώπη και μελλοντικά, να δουν τη χώρα
τους μέλος της Ε.Ε. Επίσης, ο κ. Σπιντελέγκερ συναντήθηκε και με τον πρόεδρο του
Σοσιαλιστικού Κόμματος κ. Έντι Ράμα ο οποίος τόνισε τις ανησυχίες της
αντιπολίτευσης, οι οποίες συνδέονται κυρίως με τις καταγγελλόμενες παραβιάσεις στην
εκλογική διαδικασία της 28ης Ιουνίου.
Επίσημη επίσκεψη, του Προέδρου της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, στην Αλβανία
Συνάντηση μεταξύ Προέδρου της Δημοκρατίας της Αλβανίας κ. Bamir Topi και του
ομολόγου του, Προέδρου της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας κ. Lazlo Soliom,
πραγματοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου τ.ε. στο πλαίσιο επίσημης διήμερης επίσκεψης
του τελευταίου στην Αλβανία. Ο κ. Lazlo Soliom, έγινε δεκτός και από την Πρόεδρο της
Βουλής κας Γιοζεφίνα Τοπάλλι, καθώς και από τον δήμαρχο Τιράνων κ. Έντι Ράμα ο
οποίος του επέδωσε “το κλειδί” της πόλης των Τιράνων. . Στις συνομιλίες, δόθηκε
έμφαση στην υποστήριξη που θα μπορούσε να δώσει η Ουγγαρία στην πορεία ένταξης
της Αλβανίας στην Ε.Ε., καθώς και στην προσδοκία της να εξασφαλίσει άρση των
θεωρήσεων εισόδου για τους πολίτες της. Παράλληλα οι δύο αντιπροσωπείες υπέγραψαν
τη Συμφωνία για την επαναπροώθηση και την αποδοχή ατόμων που διακινούνται
παράνομα στις χώρες της Ε.Ε.
Οκτώ νέοι υφυπουργοί της κυβέρνησης Μπερίσα
Eνεκρίθη ο διορισμός οκτώ νέων υφυπουργών από την αλβανική κυβέρνηση στη
συνεδρίαση της 8ης Οκτωβρίου τ.ε, εκ των οποίων οι έξι(6) προέρχονται από το
Σοσιαλιστικό Κίνημα Ολοκλήρωσης. Οι νέοι υφυπουργοί είναι: ο κ. Edmond Hoxha
υφυπουργός Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και Ενσωμάτωσης, ο κ. Tokli Thomai,
υφυπουργός Γεωργίας, η κα. Filloreta Kodra, υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικών
Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών, ο κ. Edmond Haxhinasto, υφυπουργός Μεταφορών και
Τηλεπικοινωνιών, η κα Nora Malai, υφυπουργός Παιδείας και ο κ. Leonard Bekiri,
υφυπουργός Οικονομίας. Από το Αγροτικό Κόμμα, διορίστηκε υφυπουργός
Περιβάλλοντος ο κ. Auron Meneri, ενώ από το Δημοκρατικό Κόμμα, ο κ. Alfred Rushaj
τοποθετήθηκε υφυπουργός Οικονομικών. Επίσης, στις 14 Οκτωβρίου τ.ε., διορίστηκε

και ο δεύτερος υφυπουργός Οικονομικών, κ. Νezir Haldeda, ενώ στις 21 Οκτωβρίου τ.ε.,
η αλβανική κυβέρνηση ανακοίνωσε τρία νέα ονόματα υφυπουργών, του επικεφαλής του
φιλοβασιλικού κόμματος “Legaliteti” κ. Ekrem Spahia ο οποίος μετακινήθηκε από το
υπουργείο Πολιτισμού στο υπουργείο Άμυνας ως υφυπουργός, του Προέδρου του
Κόμματος Ένωσης Φιλελευθέρων, κ. Arjan Σταρόβα, o οποίος διορίστηκε ως ο
δεύτερος υφυπουργός Άμυνας, και του κ. Dashnor Bajaziti, ο οποίος διορίσθηκε
υφυπουργός Τουρισμού, Πολιτισμού, Νέας Γενιάς και Αθλητισμού.
Εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
Με σειρά εκδηλώσεων τιμήθηκε και φέτος από τον ελληνισμό της Αλβανίας η εθνική
επέτειος της 28ης Οκτωβρίου. Το πρωί της 28ης Οκτωβρίου τ.ε., τελέστηκε δοξολογία
στην εκκλησία του χωριού Βουλιαράτι Αργυροκάστρου, χοροστατούντος του
Μητροπολίτη Αργυροκάστρου κ. Δημητρίου, ενώ ακολούθησε τρισάγιο, κατάθεση
στεφάνων και εκδήλωση από μαθητές σχολείων της περιοχής στο στρατιωτικό
νεκροταφείο του χωριού, όπου είναι θαμμένοι πεσόντες του ελληνοϊταλικού πολέμου
1940-41. Στην εκδήλωση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Πρέσβης της Ελλάδος στα
Τίρανα, κ. Νικόλαος Πάζιος, ο οποίος στην ομιλία του ανέγνωσε, μεταξύ άλλων, μήνυμα
του Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Κουβέλη για την εθνική επέτειο, ο Γενικός Πρόξενος
Αργυροκάστρου κ. Ριζόπουλος, ο Υπουργός Εργασίας της αλβανικής κυβέρνησης κ.
Ξέρρας, οι πρόεδροι του ΚΕΑΔ και της ΟΜΟΝΟΙΑΣ κ.κ. Ντούλες και Μπολάνος, ο
τέως αντιπρόεδρος του ελληνικού Κοινοβουλίου κ. Σούρλας και άλλοι επίσημοι, καθώς
επίσης και πλήθος κόσμου, τόσο από τον ελληνισμό της Αλβανίας, όσο και επισκέπτες
από την Ελλάδα. Μια ημέρα νωρίτερα πραγματοποιήθηκε στο κινηματοθέατρο της
πόλης των Αγ. Σαράντα εορταστική εκδήλωση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, στην οποία, μεταξύ
άλλων, απηύθυναν χαιρετισμούς ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στο Αργυρόκαστρο κ.
Ριζόπουλος, ο πρόεδρος του ΚΕΑΔ κ. Ντούλες, ο πρόεδρος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ κ.
Μπολάνος, ενώ ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα από μαθητές ελληνικών σχολείων
και από χορευτικό συγκρότημα από την Παραμυθιά της Ηπείρου

