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Στροφή της Αλβανίας στις ήπιες µορφές Ενέργειας
Στόχος της αλβανικής κυβέρνησης είναι η αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας
όπως η ηλιακή, η αιολική κ.ά, και η µετατροπή της Αλβανίας σε περιφερειακή
υπερδύναµη και εξαγωγέα οικολογικής Ενέργειας. σύµφωνα µε δηλώσεις του
Πρωθυπουργού της Αλβανίας στη Σύνοδο για τις κλιµατικές αλλαγές στην Κοπεγχάγη,
στις 17 και 18 ∆εκεµβρίου 2009. Ωστόσο, ο αντιπολιτευόµενος Τύπος επεσήµανε ότι, ο
κ. Μπερίσα , προσφάτως µιλούσε για κατασκευή πυρηνικών εργοστασίων και έχει
εκδώσει άδειες για εργοστάσια τσιµέντου και θερµοηλεκτρικούς σταθµούς παραγωγής
ηλεκτρικής Ενέργειας µε χρήση άνθρακα, που δεν αποτελούν µορφές οικολογικής
Ενέργειας.
Ενδιαφέρον ιταλικών εταιριών για επενδύσεις στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
στην περιοχή του Κούκες.
Ενδιαφέρον για την υλοποίηση επενδύσεων στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας, εκδήλωσαν ιταλικές εταιρίες για την περιοχή του Κούκες στην Αλβανία.
Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της νοµαρχίας, κ. Ιλµί Λίσα, οι εταιρίες, Asja και Boncomi,
έχουν ήδη προχωρήσει στην εκπόνηση µελέτης βιωσιµότητας για το έργο (project)
κατασκευής αιολικού πάρκου στην περιοχή. Στο µεταξύ, σύµφωνα µε τον ίδιο, η περιοχή
προσφέρει επιπλέον ευκαιρίες για την παραγωγή ενέργειας και από τους υδάτινους
πόρους, καθώς σύµφωνα µε µελέτες που έχουν εκπονηθεί, στο Κούκες µπορούν να
κατασκευαστούν, τουλάχιστον 10 µικροί (ισχύος µικρότερης ή ίσης των 10 MW)
υδροηλεκτρικοί σταθµοί.Από τις µελέτες, τις οποίες χρηµατοδότησε η αλβανική
κυβέρνηση, προέκυψε πως ο υδάτινος "θησαυρός" στο Κούκες µπορεί να αξιοποιηθεί και
για την επίλυση των προβληµάτων υδροδότησης που παρουσιάζονται στη χώρα.Ήδη
πέντε, ξένες, εταιρίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την υλοποίηση επενδύσεων σε αυτό τον
τοµέα, είπε ο κ. Λίσα.
Ανανέωση άδειας για την ιταλική ENEL
Η αλβανική κυβέρνηση ανανέωσε στις 14 ∆εκεµβρίου 2009, την άδεια που είχε
χορηγήσει πέρυσι τον Οκτώβριο στην ιταλική ENEL, για την κατασκευή “γραµµής
υψηλής τάσης” Αλβανίας – Ιταλίας, µε αφετηρία το Πόρτο Ροµάνο. Η άδεια είχε
χορηγηθεί µε την προϋπόθεση ότι οι εργασίες κατασκευής της γραµµής θα άρχιζαν σε 12
µήνες, ωστόσο, δεν είναι γνωστό, εάν η νέα άδεια ορίζει προθεσµία για την έναρξη των
εργασιών. Η προηγούµενη συµφωνία προέβλεπε ότι το 20% της παραγώµενης
ηλεκτρικής Ενέργειας που θα µεταφέρονταν µε τη “γραµµή υψηλής τάσης”, θα
χορηγούνταν δωρεάν στην Αλβανία. Μέχρι τώρα, έχουν χορηγηθεί έξι άδειες
κατασκευής “γραµµών υψηλής τάσης” µεταξύ Αλβανίας και Ιταλίας, σε καµία όµως δεν
έχουν αρχίσει οι εργασίες κατασκευής.

∆ύο συµφωνίες µε την KfW για την ενεργειακή διασύνδεση Αλβανίας - Κοσόβου
Στην υπογραφή δύο συµφωνιών για την κατασκευή της γραµµής διασύνδεσης 400 KV µε
το Κόσοβο και τη δηµιουργία υποδοµών που θα βελτιώσουν το υφιστάµενο δίκτυο
ηλεκτροδότησης, προχώρησαν η αλβανική κυβέρνηση και η γερµανική αναπτυξιακή
τράπεζα KfW σις 27 ∆εκεµβρίου 2009. Οι συµφωνίες, ύψους 91 εκατ. ευρώ,
υπεγράφησαν από τον υπουργό Οικονοµικών της Αλβανίας, Ρίντβαν Μπόντε και τον
διευθυντή του περιφερειακού γραφείου της KfW στην Αλβανία, το Κόσοβο και την
ΠΓ∆Μ, Γ. Ρόντριαν. Σύµφωνα µε τον κ. Ρόντριαν, µαζί µε το έργο της γραµµής
διασύνδεσης Αλβανίας - Κοσόβου, τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα από τη γερµανική
κυβέρνηση στην Αλβανία, στοχεύουν στη βελτίωση της ενεργειακής προµήθειας της
χώρας. Το δεύτερο έργο, για την ενίσχυση του υφιστάµενου δικτύου, προβλέπει τη
δηµιουργία µιας "περιφερειακής" γραµµής διασύνδεσης, κυρίως, στο νότο της χώρας. Η
συνεργασία της Αλβανίας και της Γερµανίας ξεκίνησε το 1998 και από τότε η γερµανική
κυβέρνηση παρείχε οικονοµική βοήθεια στην Αλβανία, άνω των 850 εκατ. ευρώ. Ο
ενεργειακός τοµέας παραµένει ένας από τους βασικούς πυλώνες της συνεργασίας των
δύο χωρών. Η KfW στηρίζει την ανάπτυξη του τοµέα, µε µεγάλο αριθµό
δραστηριοτήτων, αξίας άνω των 180 εκατ. ευρώ.
Νέα ενεργειακά έργα στον Αώο ποταµό.
Νέα έργα θα κατασκευαστούν κατά µήκος του Αώου ποταµού, παρέχοντας στην
Αλβανία τη δυνατότητα προµήθειας ενέργειας και επιλύοντας προβλήµατα που
παρουσιάζονται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα, δήλωσε το µέλος του φορέα
διαχείρισης των υδάτινων πόρων του ποταµού, Βεζίρ Μέτα. Σε δηλώσεις του στο
ειδησεογραφικό πρακτορείο "ΑΤΑ", στις 28 ∆εκεµβρίου 2009, ο κ. Μέτα υπογράµµισε
πως σε λίγους µήνες θα ξεκινήσει η κατασκευή έξι, µικρών, υδροηλεκτρικών σταθµών,
ισχύος 6 - 7 MW. Σύµφωνα µε τον ίδιο, η κατασκευή των υδροηλεκτρικών σταθµών
αποτελεί τµήµα του σχετικού προγράµµατος για την εκµετάλλευση των υδάτινων πόρων
στη λεκάνη του Αώου, µε στόχο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Αυξάνεται η τιµή της ηλεκτρικής ενέργειας
Από 1ης Ιανουαρίου 2010, η τιµή της ηλεκτρικής Ενέργειας αυξάνεται κατά 13%,
σύµφωνα µε απόφαση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας της Αλβανίας. Άν και η τελική
απόφαση για αύξηση της τιµής διάθεσης της ηλεκτρικής Ενέργειας, υπολείπεται κατα
πολύ του σχετικού αιτήµατος της εταιρείας διανοµής ηλεκτρικής Ενέργειας της
Αλβανίας OSSH, για αύξηση της τάξεως του 44%, η απόφαση αυτή, προκάλεσε τις
αντιδράσεις τόσο των θεσµικών εκπροσώπων των αλβανικών επιχειρήσεων, αφού η
αύξηση αυτή αναµένεται να επιδεινώσει το ήδη υψηλό λειτουργικό κόστος των
αλβανικών επιχειρήσεων, όσο και της αντιπολίτευσης, η οποία δια στόµατος του
βουλευτή του Σοσιαλιστικού Κόµµατος κ. Ιλίρ Μπέκια, εξέφρασε την άποψη ότι «η τιµή
της ενέργειας αυξάνεται, ενώ η οικονοµική κρίση επιδεινώνεται για κάθε οικογένεια και
επιχείρηση στην Αλβανία. Η αλβανική κυβέρνηση όχι µόνο γνώριζε για την αύξηση της
ενέργειας αλλά υπήρξε και αυτουργός της απόφασης».Από την πλευρά της, η εταιρεία
διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, OSSH, εκφράζοντας στις 18 ∆εκεµβρίου 2009, την
δυσαρέσκεια της για το εγκριθέν ποσοστό αύξησης της τιµής της ηλεκτρικής Ενέργειας,
απείλησε ότι θα προσβαλλει την απόφαση αυτή της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας της
Αλβανίας (ERE). Σύµφωνα µε την OSSH, η εταιρεία είχε ζητήσει µεγαλύτερα ποσοστά

αύξησης της τιµής της ηλεκτρικής Ενέργειας, διότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να
συγκεντρώσει όλα τα χρήµατα που της οφείλουν οι καταναλωτές, αφού δεν εξοφλείται
το 48% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στην Αλβανία, ποσοστό που
αντιστοιχεί σε 100 εκ. δολ. Τέλος, µια ηµέρα µετά την απόφαση για την αύξηση της
τιµής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 13%, ο επικεφαλής της Ρυθµιστικής Αρχής
Ενέργειας κ. Μπουγιάρ Νεπραβίστα απέδωσε την αύξηση, στο γεγονός ότι ένα
σηµαντικό µέρος των αλβανών πολιτών δεν εξοφλούν τους λογαριασµούς τους.
Αντιπαράθεση αλβανικής Κυβέρνησης-ΟSSH, για τις διακοπές ρεύµατος
Ένταση παρατηρείται από τις αρχές της δεύτερης εβδοµάδας ∆εκεµβρίου, στις σχέσεις
της αλβανικής Κυβέρνησης µε την εταιρεία τσεχικών συµφερόντων CEZ στην οποία
πωλήθηκε ο τοµέας διανοµής ηλεκτρικής Ενέργειας OSSH της Κρατικής Επιχείρησης
Ηλεκτρισµού της Αλβανίας, µε αφορµή τις επανειληµένες διακοπές από την OSSH της
παροχής ηλεκτρικής Ενέργειας σε νοικοκυριά που δεν έχουν εξοφλήσει το λογαριασµό
τους, βυθίζοντας ολόκληρες συνοικίες στο σκοτάδι. Ο Υπουργός Ενέργειας κ. Ντριτάν
Πρίφτι χαρακτήρισε την ενέργεια αυτή σαν «επιβολή µαζικής τιµωρίας» και δήλωσε ότι
µεταξύ της CEZ και της κυβέρνησης υπάρχει µια συµφωνία που προβλέπει την αδιάκοπη
παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.
Έλεγχος στη CEZ για παραβίαση της αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας από
εµπειρογνώµονες της Ε.Ε.
Έρευνα εις βάρος της τσεχικής εταιρείας CEZ, διενεργείται από εµπειρογνώµονες της
Ε.Ε. από το τέλος Νοεµβρίου 2009, µετά από καταγγελίες για παραβίαση των κανόνων
ανταγωνισµού εκ µέρους της εταιρείας. Η CEZ είναι ιδιοκτήτρια της αλβανικής
εταιρείας διανοµής ηλεκτρικής Ενέργειας της Αλβανίας OSSH, η οποία προσφάτως
ζήτησε από την αλβανική κυβέρνηση την αύξηση κατά 42%, της τιµής µονάδος της
παρεχόµενης ηλεκτρικής Ενέργειας,.
Αύξηση µεριδίου αγοράς της Eagle Mobile
Στους 600.000 ανέρχονται πλέον οι συνδροµητές της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας
Eagle Mobile (τουρκικών συµφερόντων) σύµφωνα µε δήλωση του ∆ιευθυντή της
εταιρείας κ. Αλή Τασκίν, σε συνέντευξη του στην εφηµερίδα Πανοράµα. Ο αριθµός
συνδροµητών της Eagle mobile αντιστοιχεί στο 14% της αγοράς κινητής τηλεφωνίας
στην Αλβανία.
Στον γαλλο-γερµανικό όµιλο Eurokopter, ανατέθηκε η αγορά 17 ελικοπτέρων
Ο γαλλο-γερµανικός όµιλος Eurokopter όπου τις περισσότερες µετοχές κατέχει το
γαλλικό δηµόσιο, κέρδισε το διεθνή διαγωνισµό για την αγορά ελικοπτέρων από τον
αλβανικό στρατό, σύµφωνα µε δήλωση του Πρωθυπουργού της Αλβανίας κ. Σαλί
Μπερίσα, στη συνέντευξη τύπου στο πλάισιο της επίσκεψης του γάλλου Υφυπουργού
Εξωτερικών κ. Πιερ στα Τίρανα, στις 11 ∆εκµβρίου 2009. Η Αλβανία, πρόκειται να
αγοράσει 17 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα πέντε σε πρώτη φάση, και τα υπόλοιπα
αργότερα. Στις 24 Απριλίου 2009 ο κ. Μπερίσα είχε γίνει δεκτός στο Παρίσι από τον
γάλλο Πρόεδρο Σαρκοζί και στη συνάντηση εκείνη είχε συζητηθεί και η αγορά
ελικοπτέρων

Άνοιξε τις πύλες του το City Park Center
To City Park το µεγαλύτερο πολυκατάστηµα τύπου της Αλβανίας, τύπου “mall”,
πραγµατοποίησε εγκαίνια το Σάββατο 19 ∆εκεµβρίου 2009. Πρόκειται για το
µεγαλύτερο και πλέον σύγχρονο πολυκατάστηµα της Αλβανίας, του οποίου τα εγκαίνια
καθυστέρησαν περίπου δύο µήνες από την αρχικά προγραµµατισµένη ηµεροµηνία
έναρξης λειτουργίας του. Το νέο υπερσύγχρονο πολυκατάστηµα εκτείνεται σε 237.600
τ.µ. και αποτελείται από 180 καταστήµατα, προσφέρει συνολικές υπηρεσίες στους
αλβανούς καταναλωτές και περιλαµβάνει εστιατόρια, καφετέριες, παιδότοπο,
παγοδρόµιο, υποκαταστήµατα των τριών εταιρειών κινητής τηλεφωνία της Αλβανίας,
καθώς και υποκατάστηµα της Τράπεζας Tirana Bank του οµίλου Πειραιώς η οποία
συνέβαλε στην χρηµατοδότηση της κατασκευής του πολυκαταστήµατος µε τη χορήγηση
δανείου. Στην τελετή εγκαινίων παρευρέθη και ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας κ. Σαλί
Μπερίσα, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισµό και ξεναγήθηκε στους χώρους του
πολυκαταστήµατος, ενώ επισκέφθηκε και το υποκατάστηµα της Tirana Bank.
Χαιρετισµό απηύθυνε και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Tirana Bank, κ. ∆ηµήτριος
Σαντιξής.
Εγκαίνια νέου πολυκαταστήµατος στα Τίρανα
Παρουσία του Πρωθυπουργού της Αλβανίας κ. Σαλί Μπερίσα, του Γενικού δ/ντή
Περιοχής Αλβανίας, της Alpha Bank, κ. Ανδρέα Γαλάτουλα και του υποδιευθυντή της
Tirana Bank του οµίλου Τράπεζας Πειραιώς, κ. Μπέντρι Τσολάκου, πραγµατοποίησε
εγκαίνια, στις 23 ∆εκεµβρίου 2009, το νέο πολυκατάστηµα τύπου “do it yourself”΄΄,
Megatek΄΄, συνολικής επένδυσης 40 εκ. Ευρώ περίπου, εκ των οποίων 23 εκ.
χορηγήθηκαν από τις δύο προαναφερόµενες ελληνικές τράπεζες οι οποίες χορήγησαν
δάνεια ύψους 11,5 εκ. Ευρώ έκαστη. Το νέο πολυκατάστηµα, εκτείνεται σε 150
στρέµµατα, ενώ οι κτιριακές εγκαταστάσεις καλύπτουν έκταση 62 στρεµµάτων.
∆ιαµαρτυρίες τέως εργαζοµένων σε ελληνική εταιρεία στην Κορυτσά
∆ιαµαρτυρία στο δηµαρχείο της πόλης της Κορυτσάς, πραγµατοποίησαν 50 πρώην
εργάτριες της εταιρείας κλωστοϋφαντουργικών, ΄΄ΜΙΚ-ΑΕ΄΄ ελληνικών συµφερόντων,
στις 7 ∆εκεµβρίου 2009. Η εταιρεία ΄΄ΜΙΚ-ΑΕ΄΄ έχει κηρύξει πτώχευση από τον
Σεπτέµβριο 2009, χωρίς να έχει καταβάλλει τα δεδουλευµένα τριών µηνών, σύµφωνα µε
τους ισχυρισµούς των εργαζοµένων.
Αλβανικό σχολείο στην Ελλάδα από την εταιρεία Kristal, αλβανικών συµφερόντων.
Την ίδρυση αλβανικού σχολείου και στην Ελλάδα, σχεδιάζει η αλβανική εταιρεία Kristal
η οποία διαχειρίζεται ιδιωτικό Πανεπιστήµιο και ιδιωτικά σχολεία στην Αλβανία.
Σύµφωνα µε δηµοσιογραφικές πληροφορίες, στην προσπάθεια του αυτή, ο Πρόεδρος της
εταιρείας κ. Αχµέτ Μούτσα., έχει αρωγό την σύζυγο του Πρωθυπουργού της Αλβανίας.
Γερµανική δωρεά στην αλβανική αστυνοµία και στα τελωνεία
Εξοπλισµό και κατάλληλα µέσα για την εξακρίβωση παραποιηµένων εγγράφων,
Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές για τα τελωνεία, καθώς και αυτοκίνητα, δώρισε στην
αλβανική αστυνοµία, η Γερµανία, στο πλαίσιο υλοποίησης της δεύτερης φάσης
προγράµµατος, συνολικού κόστους 632.000 δολαρίων

∆άνειο και από την ERBD για την ανακατασκευή του οδικού δικτύου.
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανοικοδόµηση και Ανάπτυξη (ERBD) µελετά την
χορήγηση στην Αλβανία ακόµη ενός δανείου ύψους 50 εκ. Ευρώ για την υλοποίηση του
“προγράµµατος ανακατασκευής του επαρχιακού οδικού δικτύου”, συνολικού µήκους
500 χµ., σε συνέχεια του δανείου ύψους 137 εκ. Ευρώ εκ µέρους της Παγκόσµιας
Τράπεζας και της Ισλαµικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.
Αυξηµένη η τουριστική κίνηση
Αυξηµένη κατά 23% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ήταν η
τουριστική κίνηση από και προς την Αλβανία την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεµβρίου
2009. Το 2009, οι τουρίστες στην Αλβανία δαπάνησαν 1,05 δις Ευρώ, σε σύγκριση µε
860 εκ. Ευρώ το 2008. Παράλληλα, το 2009 οι αλβανοί πολίτες διέθεσαν 971 εκ. Ευρώ
για ταξίδια στο εξωτερικό, σε σύγκριση µε 788 εκ. Ευρώ που είχαν δαπανήσει το 2008.
Επιστροφή στο αλβανικό ∆ηµόσιο, 1.320.763 τ.µ. γης
Ακυρώνεται η ιδιοκτησία 1.320.763 τετραγωνικών µέτρων γης τα οποία επιστρέφονται
στο ∆ηµόσιο µετά τη διενέργεια σχετικών ελέγχων της “Επιτροπής Ελέγχου Τίτλων
Ιδιοκτησίας”, σύµφωνα µε απόφαση της αλβανικής Κυβέρνησης, µετά από συνάντηση
του αρµόδιου Υπουργού Επικρατείας της Αλβανίας, κ. Γκέντς Πόλλο µε τα µέλη της
“Κυβερνητικής Επιτροπής για την Ιδιοκτησία”. Εξάλλου, ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας
της Αλβανίας, κ. Μπαµίρ Τόπι , έγινε για δεύτερη φορά δέκτης δηµόσιου αιτήµατος,
αυτή τη φορά από την “Ένωση Ιδιοκτητών σε Παραθαλάσσιες Περιοχές”, για να µην
εκδώσει διάταγµα στο πλαίσιο εκτέλεσης του νόµου “για την παραχώρηση σε καθεστώς
ιδιοκτησίας, χωρίς αποζηµίωση, της γεωργικής γης”. Σύµφωνα µε τον πρόεδρο αυτής της
ένωσης, κ. Νίκο Νεστούρι, ο νόµος που έχει προτείνει το ∆ηµοκρατικό Κόµµα, δεν
πρέπει να πάρει τη µορφή εκτελεστικού διατάγµατος διότι έρχεται σε αντίθεση µε το
άρθρο 181 του Συντάγµατος.
∆ύο σηµαντικοί νόµοι για την ιδιοκτησία στην τελευταία συνεδρίαση της βουλής.
Νόµο για την κατάργηση των φορέων «για την επιστροφή και αποζηµίωση περιουσιών»
οι οποίοι λειτουργούσαν σε κάθε περιφέρεια, και τη µεταβίβαση των αρµοδιοτήτων τους
στον κεντρικό φορέα µε έδρα τα Τίρανα, ψήφισε το αλβανικό κοινοβούλιο, στη
τελευταία συνεδρίαση του για το έτος 2009, στις 23 ∆εκεµβρίου. Σηµειωτέον ότι, ο
βουλευτής και πρόεδρος του Ρεπουµπλικανικού Κόµµατος κ. Φατµίρ Μεντίου δήλωσε
αποχή κατα τη διαδικασία ψήφισης του νόµου. Επίσης, στην τελευταία συνεδρίαση της
βουλής για το έτος 2009, ψηφίστηκε και ο νόµος που προβλέπει την παραχώρηση µε
πλήρη κυριότητα οικοπέδων των πρώην κρατικών γεωργικών επιχειρήσεων κυρίως στις
παράκτιες περιοχές, που είχαν χορηγηθεί µε το καθεστώς της χρησικτησίας, στα µέλη
των επιχειρήσεων. Επίσης, δύο τροπολογίες στο νόµο για το καθεστώς ιδιοκτησίας
γεωργικών εκτάσεων, ενεκρίθησαν στις 22 ∆εκεµβρίου 2009, από την νοµική Επιτροπή
της Βουλής, και από την Επιτροπή Παραγωγικών ∆ραστηριοτήτων. Οι τροπολογίες
αυτές αφορούν στις οικογένειες οι οποίες επί κοµµουνιστικής εποχής ήταν µέλη των
κρατικών γεωργικών επιχειρήσεων (κοπερατίβες) σε παράκτιες περιοχές και δεν
απέκτησαν ακίνητες εκτάσεις µε το καθεστώς της ιδιοκτησίας βάσει του νόµου 7501,
αλλά µε το καθεστώς της χρησικτησίας. Αφορά επίσης και οικογένειες οι οποίες µετά το
1991 εγκαταστάθηκαν σε οικόπεδα εκτός σχεδίου πόλεως σε παράκτιες περιοχές.

Σύµφωνα µε την προτεινόµενη τροποποίηση στον υπάρχοντα νόµο, οι οικογένειες αυτές
θα αποκτήσουν οικόπεδα χωρίς να πληρώσουν, τα οικόπεδα αυτά, όµως, δεν µπορεί να
είναι µικρότερα από 300 τ.µ. και µεγαλύτερα από 750 τ.µ. Οι τροπολογίες, αφορούν
άµεσα τόσο 600 οικογένειες στην πολίχνη Ορικούµ του νοµού Αυλώνας που ήταν πριν
το 1990 µέλη κρατικής γεωργικής επιχείρησης, όσο και 800 οικογένειες στα Εξαµίλια
που είτε ήταν πριν µέλη της εκεί κοπερατίβας (συνεταιρισµού) είτε εγκαταστάθηκαν εκεί
µέχρι το 1994. Οι οικογένειες στα Εξαµίλια νέµονται οικόπεδα, αλλά δεν διαθέτουν
τίτλους ιδιοκτησίας, ούτε χρησικτησίας.
Προς 5 Ευρώ το τετραγωνικό θα πωληθούν τα οικόπεδα των τουριστικών χωριών
Από τον Ιανουάριο 2010 , όλοι όσοι κατέχουν επαύλεις στα 30 περίπου τουριστικά χωριά
των αλβανικών ακτών, οι οποίες έχουν κτισθεί σε οικόπεδα του δηµοσίου, θα µπορούν
να αγοράσουν αυτά τα οικόπεδα έναντι 5 ευρώ το τετρ. µέτρο.
Υποχώρηση του Πρωθυπουργού για το φορολογικό νοµοσχέδιο
Υποχώρησε ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας κ. Σαλί Μπερίσα,, από την αρχική του θέση
να φορολογήσει ως µεγάλες επιχειρήσεις όλες εκείνες των οποίων ο κύκλος εργασιών
υπερβαίνει τα 5 εκ. Λεκ το χρόνο και να καταβάλλουν τους φόρους στα κατά τόπους
δηµαρχεία. Ο υφιστάµενος νόµος προβλέπει ότι φορολογούνται ως µεγάλες επιχειρήσεις
όλες οι επιχειρήσεις των οποίων ο κύκλος εργασιών, υπερβαίνει τα 8 εκ. Λεκ το χρόνο
και καταθέτουν το φόρο στις Εφορίες και όχι στους δήµους. Το εγκριθέν από την
οικονοµική επιτροπή της Βουλής, φορολογικό νοµοσχέδιο το οποίο που η κυβέρνηση
κατέθεσε στη Βουλή, προβλέπει εκτός των άλλων και επιβολή κυρώσεων, αλλά και
κατάσχεση των ηλεκτρονικών υπολογιστών των εταιρειών εκείνων για τις οποίες
υπάρχουν υπόνοιες ότι κρύβουν τους ισολογισµούς τους. Στο νοµοσχέδιο αντέδρασαν
έντονα οι βουλευτές του κυβερνώντος ∆ηµοκρατικού Κόµµατος κκ Ίγκλι Τσάρα και
Γκιόκ Ουλντένταϊ, οι οποίοι θεώρησαν ότι τα σηµεία αυτά του νοµοσχεδίου θίγουν
άµεσα την επιχειρηµατική δραστηριότητα.
Προσφυγή στα δικαστήρια επιχειρήσεων για τη φορολογική µεταχείρηση.
Στα ∆ικαστήρια εναντίον της Εφορίας για βάναυσες παρεµβάσεις της αλβανικής εφορίας
στη λειτουργία του κατά παραγγελία του Υπουργού Οικονοµικών κ. Ριντβάν Μπόντε, σε
βάρος του οποίου θα υποβάλλει και µήνυση, προσέφυγε ο όµιλος 2Κ, ο οποίος ανήκει
στον γνωστό φίλο του κ. Έντι Ράµα, επιχειρηµατία και εκδότη κ. Κώτσο Κοκεδήµα.
Σύµφωνα µε ανακοίνωση του οµίλου, την πρώτη εβδοµάδα του ∆εκεµβρίου ο υπουργός
κ. Μπόντε κάλεσε στο γραφείο του τον Γενικό ∆/ντή της Εφορίας και του διαβίβασε εξ
ονόµατος του Πρωθυπουργού κ. Σαλί Μπερίσα, κατάσταση µε τα ονόµατα 40 εταιρειών
που ανήκουν σε ιδιοκτήτες οι οποίοι πρόσκεινται στο Σοσιαλιστικό Κόµµα. Ο κ.
Μπόντε, σύµφωνα µε την εφηµερίδα Γκαζέτα Σκιπτάρε που δηµοσίευσε την είδηση,
διεµήνυσε κατηγορηµατικά στο ∆/ντή της Εφορίας ότι θα πρέπει να ΄΄εξασφαλίσει΄΄ από
τις εταιρείες αυτές 60 εκ. Ευρώ σε µορφή ποινικών κυρώσεων για το δηµόσιο ταµείο.
Η διαφθορά παραµένει σηµαντικό πρόβληµα για την Αλβανία
Την ανησυχία του για την αδυναµία καταπολέµησης της διαφθοράς στην Αλβανία,
εξέφρασε στις 9 ∆εκεµβρίου 2009, σε Ηµερίδα Καταπολέµησης της ∆ιαφθοράς, ο
επικεφαλής της αποστολής του ΟΑΣΕ στα Τίρανα πρέσβης Ροµπέρτ Μπος. Ο κ. Μπος

άσκησε σκληρή κριτική για το σύστηµα δικαιοσύνης στην Αλβανία, το οποίο, όπως
τόνισε, δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από την Πολιτική και θα πρέπει να είναι πιο
αντικειµενικό στην αντιµετώπιση των φακέλων της διαφθοράς. Εξάλλου, στο πλάισιο
της ηµερίδας, η βρετανίδα πρέσβης στα Τίρανα κα Φιόνα Μακίλουαµ ζήτησε από την
αλβανική κυβέρνηση να λάβει µέτρα τιµωρίας, για τους υπαίτιους της διαφθοράς.
Συλλήψεις για διαφθορά
∆υο αξιωµατούχοι του Υπουργείου Εσωτερικών και ένας του Υπουργείου
«Ενσωµάτωσης και Ολοκλήρωσης», συνελήφθησαν το τρίτο δεκαήµερο ∆εκεµβρίου
2009, µε την κατηγορία της διαφθοράς σε διαγωνισµό για την προµήθεια στολών για την
Αστυνοµία και την Προεδρική Φρουρά. Οι αξιωµατούχοι είναι οι κκ Μπουγιάρ Μουράτι,
Ρέντι Ποπέσκου, και Ταχίρ Ιµάµι. Επίσης, συνελήφθησαν τρεις επιχειρηµατίες, ο κ.
Αρτάν Μπερµπέρι, ιδιοκτήτης της εταιρείας MALBERTEX, ο κ. Γιάννη Γκιεργκιέφι,
ιδιοκτήτης της εταιρείας GJERGJEFI και ο κ. Αγκούρ Σαντίκου, ιδιοκτήτης της
εταιρείας SADIKU.
465 κυβερνητικές αποφάσεις δεν δηµοσιεύτηκαν στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
Σύµφωνα µε µελέτη του Κέντρου Ενηµέρωσης του Κοινού, τα έτη 2006, 2007 και 2008
δεν δηµοσιεύτηκαν στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 465 κυβερνητικές αποφάσεις,
µολονότι η δηµοσίευσή τους αποτελεί συνταγµατική υποχρέωση και είναι νοµική
προϋπόθεση για να τεθούν σε ισχύ. Από τις αποφάσεις που δεν δηµοσιεύτηκαν οι 165
αφορούν οικονοµικά θέµατα, οι 189 αφορούν ακίνητα που µεταβιβάζονται στην τοπική
αυτοδιοίκηση και τρεις αφορούν επενδύσεις του δηµοσίου.
Προβληµατίζουν τη ∆ιεθνή Κοινότητα οι απολύσεις πολιτικού χαρακτήρα
Την ανησυχία της εξέφρασε στις 8 ∆εκεµβρίου 2009, η γερµανική πρεσβεία στα Τίρανα,
σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από τις συχνές αποµακρύνσεις στελεχών
από τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση της Αλβανίας, κυρίως για πολιτικούς λόγους. Μέσω της
εκπροσώπου της κας Ιρένε Αϊντεµύλερ, η γερµανική πρεσβεία ζήτησε την έναρξη
σοβαρών συζητήσεων σχετικά µε τις απολύσεις πολιτικού χαρακτήρα στη ∆ιοίκηση, για
τις οποίες τόνισε ότι δηµιουργούν σηµαντικά εµπόδια στην Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της
Αλβανίας.
Αντιδράσεις στην δήλωση του Πρωθυπουργού, για διασυνδέσεις κατασκευαστικών
εταιρειών µε την µαφία
Μήνυση για συκοφαντική δυσφήµιση εναντίον του Πρωθυπουργού της Αλβανίας κ. Σαλί
Μπερίσα, υπέβαλλε η κατασκευαστική εταιρεία Edil-Al, στις 7 ∆εκεµβρίου 2009, επειδή
ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας είχε κατηγορήσει την εταιρεία Edil-Al και τον πρόεδρό
της κ. Αρτάν Ντουλάκου, για “τέλεση παράνοµων πράξεων µαφιόζικου χαρακτήρα” στη
λειτουργία της. Η εταιρεία παράλληλα ενηµέρωσε τόσο τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας
κ. Μπαµίρ Τόπι, όσο και τους εκπροσώπους των ∆ιεθνών Οργανισµών, για τις επιθέσεις
που δέχεται από τον Πρωθυπουργό της χώρας, τις οποίες θεωρεί πολιτικής φύσεως, αφού
ο πρόεδρος της εταιρείας Edil-Al, διαθέτει µετοχές σε αντιπολιτευόµενα Μ.Μ.Ε. όπως ο
τηλεοπτικός σταθµός Vizion Plus, η εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και
πολυµέσων “Tring” και οι εφηµερίδες Κορριέρι και Αλµπάνια.

Εξάλλου, και ο Σύλλογος Οικοδόµων, µε δήλωση του ∆ιευθυντή του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του, κ. Αλέξη Λουίγκ, στις 7 ∆εκεµβρίου 2010, αποδοκίµασε τις δηλώσεις
του Πρωθυπουργού για διασυνδέσεις κατασκευαστικών εταιρειών µε την µαφία. Επίσης,
και ο κατασκευαστικός όµιλος “2K Group” µε ιδιοκτήτη τον κ. Κότσο Κοκεδήµα,
κατέθεσε στις 8 ∆εκεµβρίου 2009, τέσσερις µηνύσεις για συκοφαντία και κατάχρηση
εξουσίας σε βάρος του Πρωθυπουργού κ. Σαλί Μπερίσα, της προέδρου της Βουλής κας
Ζοζεφίνας Τοπάλλι, του Υπουργού ∆ηµοσίων Έργων κ. Σοκόλ Ολντάσι και του
∆ηµοκρατικού Κόµµατος. Ο όµιλος “2K Group”, ιδιοκτήτης του οποίου είναι ο
προσωπικός φίλος του αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως κ. Έντι Ράµα και
παράλληλα εκδότης της αντιπολιτευόµενης εφηµερίδας Σέκουλι, είχε κατηγορηθεί από
τον Πρωθυπουργό κ. Σαλί Μπερίσα, για παράνοµες πράξεις.
Συνάντηση για την πάταξη της παραχάραξης χαρτονοµισµάτων
Συνάντηση εκπροσώπων των Αστυνοµικών και Εισαγγελικών Αρχών Αλβανίας,
Κροατίας, Σερβίας, Βοσνίας, Μαυροβουνίου και Σκοπίων, πραγµατοποιήθηκε στο
∆υρράχιο, στις 8 ∆εκεµβρίου 2009, µε θέµα την πάταξη της παραχάραξης
χαρτονοµισµάτων, κυρίως του Ευρώ. Στη συνάντηση µετείχε και ο επικεφαλής της
“Mονάδας Πάταξης της Παραχάραξης Νοµισµάτων στην Europol, κ. Ντίτερ Πέτραξ µε
εµπειρογνώµονες της µονάδας αυτής. Εκ µέρους της αλβανικής αντιπροσωπείας, µετείχε
µεταξύ άλλων, και ο αναπληρωτής Αρχηγός της Αστυνοµίας κ. Αγκρόν Κουλίτσαϊ. Στη
συνάντηση επισηµάνθηκε ότι τα πρώτα πλαστά χαρτονοµίσµατα του Ευρώ στην
Αλβανία, εντοπίσθηκαν το 2002 και ήταν χαρτονοµίσµατα των 50 Ευρώ, ενώ µέχρι
σήµερα έχουν εντοπισθεί πλαστά χαρτονοµίσµατα Ευρώ, συνολικής αξίας 45.180 Ευρώ,
ωστόσο το ποσό αυτό είναι υποπολλαπλάσιο των λοιπών πλαστών χαρτονοµισµάτων που
έχουν εντοπιστεί στην Αλβανία. Το δεύτερο δεκαήµερο ∆εκεµβρίου 2009, σε επιχείρηση
της αστυνοµίας σε δέκα πόλεις της Αλβανίας εξαρθρώθηκε κύκλωµα 26 ατόµων
αναµεµειγµένων σε πλαστογράφηση χαρτονοµισµάτων.
Αντιδράσεις για την ψήφιση του νόµου “περί καταστολής του οργανωµένου
εγκλήµατος”
Την ανησυχία της εκφράζει η επιχειρηµατική κοινότητα, για τις πραγµατικές συνέπειες
που µπορεί να έχει ο τροποποιηµένος νόµος “περί καταστολής του οργανωµένου
εγκλήµατος”, γνωστός ως νόµος καταπολέµησης της µαφίας, ο οποίος ψηφίστηκε στις 4
∆εκεµβρίου 2009. Η εφαρµογή του νόµου αυτού, σύµφωνα µε τον κ. Γκέργκι
Μπουτζούκου, πρόεδρο του συλλόγου αλβανικών επιχειρήσεων “Konfindustria”,
αναµένεται να δηµιουργήσει πίεση σε εκατοντάδες χιλιάδες αλβανούς µετανάστες, οι
οποίοι στις περισσότερες περιπτώσεις και χωρίς τη θέλησή τους εργάζονται υπό
συνθήκες ΄΄µαύρης΄΄, αφορολόγητης εργασίας και δεν θα µπορούν να δικαιολογήσουν τα
έσοδά τους. Σύµφωνα µε τον κ. Μπουτζούκου, µόνο στην Ελλάδα υπάρχουν σήµερα
πάνω από 300.000 αλβανοί που εργάζονται παράνοµα, άρα δεν µπορούν να δηλώσουν τα
έσοδά τους.
Παραδόθηκε στην Αλβανία το ερωτηµατολόγιο για ένταξη της Αλβανίας στην ΕΕ
Το ερωτηµατολόγιο για να αποκτήσει η Αλβανία το καθεστώς της υποψήφιας προς
ένταξη χώρας στην Ε.Ε, παρέδωσε στον Πρωθυπουργό της Αλβανίας κ. Σαλί Μπερίσα
στις 16 ∆εκεµβρίου 2009, ο επικεφαλής της Αποστολής της ΕΕ στα Τίρανα, κ. Χέλµουθ

Λόχαν. Το ερωτηµατολόγιο περιέχει 2.280 ερωτήσεις διατυπωµένες σε 384 σελίδες.
Μετά τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει εντός 12
µηνών, να εισηγηθεί για το θέµα στο Συµβούλιο της Ε.Ε., το οποίο από πλευράς του θα
αποφασίσει εάν η Αλβανία θα αποκτήσει το καθεστώς της υποψήφιας χώρας ή όχι. Στις
σχετικές δηλώσεις του, ο κ. Λόχαν υπογράµµισε ότι η περαιτέρω πορεία προς την Ε.Ε
απαιτεί δύσκολες µεταρρυθµίσεις, οι οποίες θα πρέπει να στηρίζονται στη µεγαλύτερη
δυνατή συναίνεση. Ο κ. Μπερίσα δήλωσε ότι η κυβέρνηση του θα προσπαθήσει να δώσει
απαντήσεις στις 2.280 ερωτήσεις µέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου.
“Μαύρη τρύπα” και για τον προϋπολογισµό 2010, ο άξονας ∆υρραχίου-Κοσόβου
Για φιλοκυβερνητική στάση κατηγόρησε την Γενική Εισαγγελία Τιράνων, ο κ Εριόν
Μπράτσε, βουλευτής του Σοσιαλιστικού Κόµµατος, αφού σύµφωνα µε τον κ. Μπράτσε,
η εισαγγελία δεν έχει ξεκινήσει ακόµη ανακρίσεις για τη διασπάθιση του δηµοσίου
χρήµατος στον οδικό άξονα ∆υρραχίου-Κοσόβου, ο οποίος αναµένεται και το 2010 να
απορροφήσει, υψηλό ποσοστό του προϋπολογισµού, ειδικά όσον αφορά στη
προβληµατική σήραγγα Θήρα-Καλιµάς
.
Σεµινάριο για την οικονοµική κρίση, από την Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας
∆ιήµερο σεµινάριο για την χρηµατοοικονοµική κρίση, διοργανώθηκε στις 3 και 4
∆εκεµβρίου 2009, από την Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας, και το Centre for Financial
Excellence στην Λιουµπλιάνα. Ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Αλβανία,
δήλωσε ότι έχει πλέον αναστραφεί η κρίση, αλλά θα πρέπει πλέον να εκτιµηθούν τα
έµµεσα αποτελέσµατα, τα οποία υπαγορεύουν την επικέντρωση στη δηµοσιονοµική
πολιτική, για το επόµενο έτος.
Αύξηση της φτώχειας στην Αλβανία
Έχει αυξηθεί ο αριθµός των πτωχών οικογενειών στην Αλβανία, σύµφωνα µε την πλέον
πρόσφατη µελέτη της Παγκόσµιας Τράπεζας σχετικά µε την επίδραση της παγκόσµιας
οικονοµικής κρίσης, στις πτωχές οικογένειες στην Ευρώπη και την Ασία. Σύµφωνα µε τη
µελέτη, 60% των αλβανικών οικογενειών, παρουσιάζουν 5 δολάρια την ηµέρα,
χαµηλότερο κατά κεφαλή εισόδηµα. Το επίπεδο φτώχειας της Αλβανίας έχει αυξηθεί σε
σχέση µε το 2008 οπότε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Αλβανίας είχε ανακοινώσει
ότι το επίπεδο φτώχειας κυµαίνεται στο 12%.
Επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης
Σε χαµηλότερο επίπεδο ακόµη και από εκείνο του 1997 «επεσε» ο ρυθµός οικονοµικής
ανάπτυξης της Αλβανίας, το τρίτο τρίµηνο του 2009 σύµφωνα µε την Εθνική Στατιστική
Υπηρεσία της Αλβανίας INSTAT, αφού ο ρυθµός ανάπτυξης της τάξεως του 5,3% το
δεύτερο τρίµηνο του 2009, µειώθηκε κατά 1,2% το τρίτο τρίµηνο, στο 4,1%. Η INSTAT
το πρώτο τρίµηνο του 2009 είχε ανακοίνωσε ρυθµό οικονοµικής ανάπτυξης της τάξεως
του 6% ενώ το ∆ΝΤ είχε ανακοίνωσε ρυθµό οικονοµικής ανάπτυξης, 1,1 %. Οι τοµείς
που έχουν πληγεί από την κρίση, είναι εκείνοι των κατασκευών και της βιοµηχανίας, ενώ
συνεχίζουν να αναπτύσονται µε θετικό ρυθµό οι τοµείς των µεταφορών και των
τηλεπικοινωνιών. Εξάλλου, όπως έχει ανακοινώσει η Ένωση Καταναλωτών, οι τιµές
λιανικής των προϊόντων έχουν αυξηθεί κατά 40% περίπου σε σύγκριση µε το 2008.
Αποκαλυπτικό στοιχείο της οικονοµικής κρίσης, αποτελεί η αδυναµία από πλευράς της

κυβέρνησης να καταβάλει στους εργαζοµένους το δώρο των εορτών, σε συνδυασµό µε
την αδυναµία της να καταβάλει το µισθό του ∆εκεµβρίου, όπως αποκλύπτεται από
σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών το δεύτερο δεκαήµερο του ∆εκεµβρίου
2009 που όριζε ότι ο µισθός του ∆εκεµβρίου και το δώρο θα χορηγηθούν τον Ιανουάριο.
Η στενότητα ρευστότητας το τελευταίο τρίµηνο του 2009 είχε ώς συνέπεια να
παρατηρούνται καθυστερήσεις πληρωµών σε όλους τους τοµείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
καθώς και καθυστερήσες στην εξόφληση δεδουλευµένων σε δηµόσια έργα. Μέχρι τον
Οκτώβριο, του 2009, τα έσοδα του προϋπολογισµού αυξήθηκαν µόνο κατα 4%, τη
στιγµή που τα έξοδα αυξήθηκαν κατά 20% περίπου. Τον Νοέµβριο 2009, το
δηµοσιονοµικό έλλειµα αυξήθηκε κατά 65 εκ. δολ. ή κατά 73%. Σηµειωτέον, ότι η
αλβανική κυβέρνηση, έχει ήδη διαθέσει όλα τα έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις, ενώ
παράλληλα έχει λάβει πολύ µεγάλα δάνεια.
Επιβράδυνση της οικονοµικής δραστηριότητας το β΄ εξάµηνο του 2009
Επιβράδυνση του ρυθµού οικονοµικής δραστηριότητας της Αλβανίας, για το δεύτερο
εξάµηνο του 2009, διαπίστωσε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας της
Αλβανίας, κατα τη συνεδρίαση του στις 23 ∆εκεµβρίου 2009. Τα αρνητικά φαινόµενα
στην αλβανική οικονοµία, όπως η µείωση των εξαγωγών, η αδυναµία επίτευξης του
στόχου εσόδων από φόρους και δασµούς, η µείωση του τραπεζικού δανεισµού λόγω της
µείωσης της ζήτησης, η αύξηση των κυβερνητικών δαπανών µε συνέπεια την αύξηση του
ελλείµµατος, σύµφωνα µε την Κεντρική Τράπεζα, θα µετακυληθούν στο 2010. Ωστόσο,
µεσοπρόθεσµα προβλέπεται ότι ο πληθωρισµός θα κινηθεί στα επίπεδα που η Τράπεζα
έχει ορίσει (2,5% - 4%), οπότε το βασικό επιτόκιο παρέµεινε αµετάβλητο στο 5,25%.
Προτάσεις για την αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης από το ΣΚ
Ψήφισµα µε ΄΄πακέτο προτάσεων΄΄ των σοσιαλιστών, για το ξεπέρασµα της οικονοµικής
κρίσης η οποία θα κλιµακωθεί το 2010, ενεκρίθη στην Εθνική Συνέλευση του
Σοσιαλιστικού Κόµµατος η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 16 ∆εκεµβρίου 2009.
Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος του Σοσιαλιστικού Κόµµατος κ. Έντι Ράµα ανακοίνωσε τη
δηµιουργία του Εθνικού Συµβουλίου Οικονοµίας µε αρµοδιότητά την παρακολούθηση
των οικονοµικών εξελίξεων στη χώρα. Το Σοσιαλιστικό Κόµµα, πρότεινε στην
κυβέρνηση να αποκαταστήσει σύντοµα τις σχέσεις µε το ∆ΝΤ και να ζητήσει από αυτό
δάνειο για την αντιµετώπιση της κρίσης. Εκτός των άλλων, το ΣΚ ζητά παρέµβαση από
την Τράπεζα της Αλβανίας για µείωση των επιτοκίων. Η αντιπολίτευση πρότεινε τη
νοµική προστασία των ιδιωτικών περιουσιών και τον σεβασµό των τίτλων ιδιοκτησίας,
καθώς και να επανεξεταστεί η απόφαση της αύξησης στην τιµή της ηλεκτρικής
ενέργειας.
Αύξηση εισαγωγών
Αύξηση της αξίας εισαγωγών της Αλβανίας σηµειώθηκε το τρίτο τρίµηνο του έτους
2009, σύµφωνα µε στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Αλβανίας. Ειδικότερα για τον
τοµέα των τροφίµων, σηµειώθηκε αύξηση της τάξεως του 22% σε σχέση µε το
αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους. Για το ίδιο χρονικό διάστηµα, η αξία
εξαγωγών της Αλβανίας σηµείωσε ετήσια µείωση κατά 17%.

Στο 2,8% ο πληθωρισµός τον Νοέµβριο
Στο 2,8% διαµορφώθηκε ο πληθωρισµός τον Νοέµβριο στην Αλβανία, σηµειώνοντας
αύξηση κατά 0,4% σε σχέση µε τον Οκτώβριο, όπως ανακοίνωσε το Ινστιτούτο
Στατιστικών της χώρας ΙΝSTAT. Σύµφωνα µε στοιχεία που δόθηκαν στη δηµοσιότητα,
στις 6 ∆εκεµβρίου 2009, καταγράφηκε αύξηση των τιµών σχεδόν σε όλα τα προϊόντα
καθηµερινής χρήσεως και ειδικά στα τρόφιµα και στα ενδύµατα. Ο δείκτης των τιµών
στα τρόφιµα και στα οινοπνευµατώδη σηµείωσε άνοδο της τάξεως του 0,8%. Τον
Νοέµβριο υπήρξαν αυξήσεις στις τιµές των καυσίµων, 2,5% της τιµής πετρελαίου
κίνησης και 1,4% της τιµής της βενζίνης.
Μείωση εισροών µεταναστευτικών εµβασµάτων
Μείωση κατά 6,6% των µεταναστευτικών εµβασµάτων σε 187 εκ. Ευρώ, από 200 εκ.
Ευρώ τον Σεπτέµβριο 2008, σηµειώθηκε την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεµβρίου 2009, όπως
προκύπτει από τη δηµοσίευση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών από την Κεντρική
Τράπεζα της Αλβανίας. Το διάστηµα Ιανουαρίου- Σεπτεµβρίου 2009, τα µεταναστευτικά
εµβάσµατα ανήλθαν στο ποσό των 810 εκ. Ευρώ, έναντι ποσού 620 εκ. Ευρώ, το
διάστηµα Ιανουαρίου- Σεπτεµβρίου 2008. Την τελευταία τριετία, η µείωση των
µεταναστευτικών εµβασµάτων, ήταν της τάξεως του 5,1%, από 14,2% το 2003 σε 9,3%
το 2008.
Επίδραση της ελληνικής οικονοµικής κρίσης, στην αλβανική οικονοµία.
Άµεσες συνέπειες στην αλβανική οικονοµία αναµένεται να έχει η κρίση της ελληνικής
οικονοµίας , σύµφωνα µε εκτιµήσεςι αλβανών εµπειρογνωµώνων, διότι, σύµφωνα µε
αλβανούς ειδικούς, η ελληνική κυβέρνηση, στην προσπάθεια αντιµετώπισης της κρίσης,
αναµένεται να καταβάλει προσπάθειες για την απασχόληση των ελλήνων πολιτών,
περιορίζοντας παράλληλα – όπως συνέβη στην Ιταλία και σε άλλες χώρες – τις
δυνατότητες απασχόλησης των µεταναστών., και διότι σύµφωνα µε εκτιµήσεις των
αλβανών εµπειρογνωµόνων, η µείωση των ∆ηµοσίων ∆απανών θα επηρεάσει
τουλάχιστον 250.000 αλβανούς πολίτες, οι οποίοι, έχουν δηλώσει ότι είναι ελληνικής
εθνικότητας, προκειµένου να εισπράττουν το επίδοµα 250 – 300 Ευρώ του ΟΓΑ. Η
ελληνική κυβέρνηση µε την κατάργηση αυτού του επιδόµατος θα εξοικονοµούσε 87 εκ.
Ευρώ µηνιαίως. Στο πλάισιο αυτών των αναλύσεων, οι προτάσεις των αλβανών ειδικών
προς την αλβανική κυβέρνηση, περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων και την απαγόρευση στις
ελληνικές τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Αλβανία, να µεταφέρουν τα κέρδη
τους στην Ελλάδα, και την λήψη παρόµοιων µέτρων προσωρινής διάρκειας και για τις
ελληνικές εµπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται µε παραρτήµατά τους στην
Αλβανία. Εξάλλου, και ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Αλβανίας κ. Φουλάνι
σε οµιλία του στο σεµινάριο για την χρηµατοοικονοµική κρίση, το οποίο διοργανώθηκε
στις 3 και 4 ∆εκεµβρίου 2009, από την Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας, και το Centre
for Financial Excellence στην Λιουµπλιάνα, .αναφέρθηκε και στην οικονοµική κρίση
στην Ελλάδα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η κρίση αυτή θα επηρεάσει οπωσδήποτε και
την οικονοµική πορεία της Αλβανίας. «Θα πρέπει να πούµε ότι οι συνέπειες της
ελληνικής οικονοµικής κρίσης θα µεταφερθούν και στην Αλβανία, είναι όµως νωρίς για να
προβλέψουµε τις διαστάσεις τους» - δήλωσε ο κ. Φουλάνι, στηρίζοντας την πρόβλεψή
του στο γεγονός ότι η χώρα διατηρεί υψηλό επίπεδο εµπορικών ανταλλαγών µε την
Ελλάδα και ότι στην Αλβανία υπάρχουν αρκετές ελληνικές τράπεζες, ενώ παράλληλα,

στην Ελλάδα εργάζονται πολλοί αλβανοί µετανάστες που στέλνουν εµβάσµατα στην
Αλβανία.
Σηµαντική η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλβανικής οικονοµίας το 2009
Σηµαντική ήταν η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλβανικής οικονοµίας το 2009,
αφού η Αλβανία κατάφερε να "σκαρφαλώσει" στην 96η θέση σε σύνολο 133 χωρών, σε
σχέση µε την 108η θέση που κατείχε το 2008.Σύµφωνα µε τον εκτελεστικό διευθυντή
του Κέντρου ∆ιεθνούς Εµπορίου (ΑCIT), κ. Γκέντιαν Ελέζι, τα στοιχεία αυτά
προκύπτουν από την ετήσια έκθεση του ∆είκτη Παγκόσµιας Ανταγωνιστικότητας. Ο κ.
Ελέζι, µιλώντας στις 28 ∆εκεµβρίου 2009, στην εκδήλωση που διοργάνωσε η ACIT, σε
συνεργασία µε την Υπηρεσία ∆ιεθνούς Αναπτυξιακής Βοήθειας των ΗΠΑ (USAID)
επισήµανε, µεταξύ άλλων, πως παρά τη διεθνή οικονοµική κρίση, η Αλβανία κατάφερε
να διατηρήσει σε ικανοποιητικά - σε περίοδο κρίσης - επίπεδα ανταγωνιστικότητας. Από
την πλευρά του, ο υφυπουργός Οικονοµίας, Εµπορίου και Ενέργειας, κ. ‘Ενο Μπόντζο
δήλωσε πως το επενδυτικό και φορολογικό περιβάλλον βελτιώθηκε, σε σχέση µε το 2008
και σε αυτή την εξέλιξη συνέβαλε η δηµιουργία και ενεργοποίηση περισσότερων
ελεγκτικών µηχανισµών διαφάνειας.
Αλβανοτουρκικό οικονοµικό Φόρουµ στα Τίρανα,
Αλβανοτουρκικό οικονοµικό φόρουµ, διεξήχθηκε στα Τίρανα στις 11 ∆εκεµβρίου 2009,
στο πλαίσιο της διήµερης επίσηµης επίσκεψης του Προέδρου της Τουρκικής
∆ηµοκρατίας κ. Αµπντουλά Γκιούλ, στο οποίο µετείχαν οι Πρόεδροι των δύο χωρών, κκ
Μπαµίρ Τόπι και Αµπντουλά Γκιουλ, καθώς και δεκάδες επιχειρηµατίες και άλλοι
επίσηµοι. Ο κ. Τόπι στο µήνυµά του επισήµανε ότι, πέρα από την πολυπληθή
επιχειρηµατική αποστολή που συνόδευσε τον πρόεδρο Γκιουλ, στην Αλβανία υπάρχει
ήδη εγκατεστηµένη µια σηµαντική τουρκική επιχειρηµατική κοινότητα και πρόσθεσε ότι
στην αλβανική οικονοµία υπάρχουν ακόµα ΄΄παρθένοι΄΄ τοµείς πρόσφοροι για ξένες
επενδύσεις. Τη βασική οµιλία ανέπτυξε ο αλβανός υπουργός Οικονοµίας και Ενέργειας
κ. Ντριτάν Πρίφτι, ο οποίος τόνισε, εκτός των άλλων, ότι οι τουρκικές επενδύσεις στην
Αλβανία αυξήθηκαν σηµαντικά µέσα σε λίγα χρόνια. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τον κ.
Πρίφτι, πριν από 5 χρόνια οι τουρκικές επενδύσεις στην Αλβανία ανέρχονταν σε 45 εκατ.
δολ., ενώ σήµερα πλησιάζουν το 1 δισεκ. δολ. Οι εµπορικές ανταλλαγές µεταξύ
Αλβανίας και Τουρκίας ανέρχονται σε 350 εκ. δολάρια. Καταλήγοντας ο Πρίφτι ανέφερε
ότι η αλβανική πλευρά είναι σε συνεχείς επαφές και συνεννοήσεις µε την τουρκική,
προκειµένου να πετύχει το στόχο της που είναι να διέρχονται από την Αλβανία
διακλαδώσεις δύο σηµαντικών αγωγών πετρελαίου και αερίου.
Επίσκεψη του Πτ∆ της Τουρκίας
Επίσηµη διήµερη επίσκεψη του Προέδρου της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας κ. Αµπντουλά
Γκιουλ πραγµατοποιήθηκε στις 10 και 11 ∆εκεµβρίου 2009, κατα την οποία υπεγράφη
πρωτόκολλο συνεργασίας µεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών. Ο
τούρκος Πρόεδρος συναντήθηκε µε τον Πρόεδρο της Αλβανικής ∆ηµοκρατίας κ.
Μπαµίρ Τόπι, µε τον Πρωθυπουργό της Αλβανίς κ. Σαλί Μπερίσα, µε την Πρόεδρο του
αλβνικού Κοινοβουλίου κα Ζοζεφίνα Τοπάλι, µε τον Υπουργό Εξωτερικών της Αλβανίας
κ. Ιλίρ Μέτα, µε αρχηγό της αντιπολίτευσης και δήµαρχο Τιράνων κ. Έντι Ράµα, ενώ
επισκέφθηκε το τουρκικό κολέγιο ΄΄Μεχµέτ Ακίφ΄΄ στα Τίρανα. Επίσης, τη δεύτερη

ηµέρα της επίσκεψης του, ο τούρκος Πρόεδρος µαζί µε τον αλβανό οµόλογό του
απεύθυναν χαιρετισµό στο αλβανο-τουρκικό οικονοµικό φόρουµ, ενώ παραβρέθηκε στα
εγκαίνια του τουρκικού πολιτιστικού κέντρου ΄΄Yunus Emre΄΄ και επισκέφθηκε το
µουσουλµανικό τέµενος που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία των Τιράνων. Τόσο ο κ.
Μπερίσα όσο και ο κ. Γκιουλ, εξέφρασαν την προθυµία προώθησής συνεργασίας σε
κλάδους όπως η ενέργεια, ο τουρισµός, η βιοµηχανία και η µεταλλουργία.
Συνάντηση Πάπα Βενέδικτου µε τον Αρχιεπίσκοπο Τιράνων
Το Βατικανό επισκέφθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, ∆υρραχίου και πάσης Αλβανίας
Αναστάσιος, στις 4 ∆εκεµβρίου 2009, κατα την οποία συναντήθηκε µε τον Πάπα
Βενέδικτο.
Ο Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ΄ δέχεται σε ακρόαση τον Πρωθυπουργό κ. Σαλί Μπερίσα
∆εκτός από τον Πάπα Βενέδικτο ΙΣΤ΄ στο Βατικανό, έγινε ο Πρωθυπουργός της
Αλβανίας, κ. Σαλί Μπερίσα, το Σάββατο 12 ∆εκεµβρίου 2009. Ο κ. Μπερίσα,
αναφερόµενος στη συνάντηση χρησιµοποίησε και την εξής ιστορική αναφορά: «Σαν
σήµερα πριν από 543 χρόνια, στις 12 ∆εκεµβρίου, ο ηγέτης του αλβανικού έθνους, ο
Σκεντέρµπεης, έγινε δεκτός από τον τότε Πάπα της Ρώµης. Ήρθε στη Ρώµη για να
ζητήσει και βρήκε υποστήριξη στη θρυλική του προσπάθεια να υπερασπίσει τις δυτικές
αξίες του αλβανικού έθνους, τις δυτικές αξίες της περιοχής, από την επιδροµή. ∆ε νοµίζω
ότι θα µπορούσε να υπήρχε κάτι πιο όµορφο και πιο εύγλωττο στη ζωή µου, για µένα και
τους αλβανούς, από µια ακρόαση στις 12 ∆εκεµβρίου φέτος, στη µεγάλη επέτειο µεταξύ
Αλβανίας και Βατικανού». Ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας, δήλωσε ότι ο Πάπας
τάχθηκε υπέρ της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της Αλβανίας.
Ο γάλλος ΥΦΥΠΕΞ Λελούς στα Τίρανα
Τα Τίρανα επισκέφθηκε ο υφυπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, αρµόδιος για
ευρωπαϊκά θέµατα κ. Πιερ Λελούς, στις 11 ∆εκεµβρίου 2009, όπου είχε ξεχωριστές
συναντήσεις τόσο µε τον Πρωθυπουργό κ. Σαλί Μπερίσα όσο και µε τον αρχηγό της
αντιπολίτευσης κ. Έντι Ράµα. Ο Πρωθυπουργός κ. Μπερίσα µετά τη συνάντηση, δήλωσε
ότι είναι πρόθυµος για συνεργασία µε την αντιπολίτευση σε όλες τις µεγάλες
µεταρρυθµίσεις και κάλεσε τους γάλλους επενδυτές για περισσότερες επενδύσεις στην
Αλβανία, ενώ ο κ. Λελούς υποσχέθηκε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να στηρίζει την
ενταξιακή πορεία της Αλβανίας στην Ε.Ε..
Ο Μέτα στη Βοσνία
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών κ. Ιλίρ Μέτα, έλαβε µέρος
στην πρώτη Συνδιάσκεψη των ΥΠΕΞ των χωρών της ΝΑ Ευρώπης µε θέµα τη Συµµαχία
των Πολιτισµών. Στην οµιλία του ο κ. Μέτα τόνισε ότι η άρση του καθεστώτος των
θεωρήσεων για τις χώρες της περιοχής ενθαρρύνει το διάλογο µεταξύ των λαών και
αυξάνει τις δυνατότητες για πολιτιστικές ανταλλαγές. Παράλληλα, ο κ. Μέτα εξέφρασε
την υποστήριξη της Αλβανίας στις προσδοκίες του Μαυροβουνίου και της Βοσνίας να
ενταχθούν στο ΝΑΤΟ.

Ο Πρωθυπουργός κ. Σαλί Μπερίσα στην Κοπεγχάγη
Στην τριήµερη ∆ιάσκεψη του ΟΗΕ για τις “κλιµατικές αλλαγές” από 17 έως και 19
∆εκεµβρίου 2009, µετείχε και ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας, ο οποίος παρακάθισε και
στο δείπνο που θα παρέθεσε η Βασίλισσα της ∆ανίας Μαγκρέτε Β΄, προς τιµήν όλων των
προσκεκληµένων. Στο περιθώριο της διασκέψεως, στις 18 ∆εκεµβρίου 2009, ο κ.
Μπερίσα συναντήθηκε µε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ κ. Μπαράκ Οµπάµα και την Υπουργό
Εξωτερικών των ΗΠΑ, κα Χίλαρι Κλίντον. Σύµφωνα µε δηλώσεις του Πρωθυπουργού
της Αλβανίας, ο Πρόεδρος Οµπάµα έδειξε µεγάλο ενδιαφέρον και απάντησε θετικά στο
ενδεχόµενο επίσκεψής του στην Αλβανία.
Αντίδραση της ε/φ Shqip στις δηλώσεις Μπερίσα για την απογραφή
Η εφηµερίδα Shqip, στο φύλλο της της 21 ∆εκεµβρίου 2009, αντέδρασε στις δηλώσεις
του Πρωθυπουργού κ. Σαλί Μπερίσα, το Σάββατο 19 ∆εκεµβρίου 2009, περί απογραφής
του πληθυσµού αναφέροντας, ότι «...οι Αλί που αλλάζουν το όνοµα σε ΄΄Σπύρος΄΄ και οι
Μπολάνοι που επιδιώκουν να αυξήσουν τον αριθµό των ελλήνων στην Αλβανία, είναι
πολλοί και είναι δικαιολογηµένοι. Οι πρώτοι το κάνουν από ανάγκη, οι δεύτεροι από
καθήκον. Είναι, όµως, δύσκολο να βρεις δικαιολογία για τις δηλώσεις του
Πρωθυπουργού το Σάββατο, ο οποίος δηλώνει πρόθυµος να ικανοποιήσει το αίτηµα της
ελληνικής µειονότητας να γίνει απογραφή του πληθυσµού όπου ο καθένας θα έχει
δικαίωµα να δηλώνει µόνος του την εθνική του ταυτότητα». Επιπλέον η εφηµερίδα
αναφέρει, ότι «σε περίπτωση που η δήλωση του ιδίου του πολίτη θα είναι κάποτε
επαρκής για τον προσδιορισµό και επίσηµα της εθνικής ταυτότητας των αλβανών
πολιτών, οι έλληνες θα είναι πολύ περισσότεροι και από τους αριθµούς που ισχυρίζονται
οι πιο θαρραλέοι από τους πολιτικούς εκπροσώπους της ελληνικής µειονότητας».
Εµπόδια στο έργο διεύρυνσης του στρατιωτικού αεροδροµίου της Κουτσόβα
Αποζηµίωση αξιώνουν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που πρόκειται να διατεθούν για
επέκταση του στρατιωτικού αεροδροµίου του ΝΑΤΟ, της Κουτσόβα κοντά στο Μπεράτι,
το οποίο καταστράφηκε στις ταραχές του 1997. Οι επενδύσεις στο αεροδρόµιο αυτό,
πραγµατοποιούνται από την τουρκική κυβέρνηση, η οποία έχει αναθέσει το έργο
ανακαίνισης σε τουρκικές εταιρείες, οι οποίες εδώ και επτά χρόνια πραγµατοποιούν
εργασίες εκσυγχρονισµού και επέκτασης του αεροδροµίου, ώστε να δέχεται και µεγάλα
αεροπλάνα του ΝΑΤΟ.
Φορητοί πύραυλοι από την Αλβανία προς τη Χεζµπολάχ΄
Το Μάιο και τον Αύγουστο του 2007, σύµφωνα µε την εφηµερίδα ΤΕΜΑ του Σαββάτου,
ο τότε Υπουργός Εθνικής Άµυνας της Αλβανίας, κ. Φατµίρ Μεντίου εξουσιοδότησε την
πώληση 6.000 οβίδων ΄΄κατιούσα΄΄ 107 χλιοστών, µε προορισµό το Τσαντ και το Ιράκ, οι
οποίες ωστόσο, «βρέθηκαν στα χέρια τροµοκρατών στις περιοχές Ανµπάρ και Νασιρία
στο Ιράκ». Οι οβίδες των αλβανικών ΄κατιούσα΄΄, εξήχθησαν από την Αλβανία, από την
εταιρεία ΒΤ ιδιοκτησίας του εµπόρου όπλων, κ. Χένριχ Τοµέι. Εξάλλου, σε πρωτοσέλιδο
άρθρο της ίδιας εφηµερίδας, στις 1 ∆εκεµβρίου 2009, προβλήθηκε η επιχείρηση
πώλησης σε συνθήκες αδιαφάνειας στην off-shore λιβανέζικη εταιρεία International
Contract & Enterprise µε έδρα τη Βηρυτό, πάνω από 300 πυραύλους εδάφους-αέρος
σοβιετικής τεχνολογίας, Igla και Igla 1. Σύµφωνα µε τις ισραηλινές Μυστικές

Υπηρεσίες, η προαναφερόµενη λιβανέζικη εταιρεία χρησιµεύει ως κάλυψη για την
οργάνωση Mountamat Al-Jihad Al-Islam, παράρτηµα της Οργάνωσης Χεζµπολάχ.
Ανακαλύφθηκε αρχαία ελληνική επιγραφή
Στο χωρίο Ρουζντίε στην περιοχή της πόλη του Φίερι ανακαλύφθηκε αρχαία επιγραφή
και ένα γλυπτό σε λίθο. Οι ανακαλύψεις έγιναν από µια οµάδα εργατών, οι οποίοι
έσκαβαν στην περιοχή αυτή για χαλίκι µε σκοπό την ασφαλτόστρωση οδού του χωριού
Ρουζντίε.

