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Γηθαζηηθή απφθαζε γηα ην ζέκα ηνπ πεηξειαίνπ D2
Μηα απφθαζε ηνπ πληαγκαηηθνχ Γηθαζηεξίνπ πνπ θεξχζζεη άθπξεο ηηο απνθάζεηο ηεο
θπβέξλεζεο γηα ηελ απαγφξεπζε ηεο εηζαγσγήο ηνπ πεηξειαίνπ δεχηεξεο θαηεγνξίαο
(D2) αλακέλεηαη λα αλνίμεη ην δξφκν γηα απνδεκηψζεηο ζηηο εηαηξείεο πεηξειαηνεηδψλ
αθνχ ζχκθσλα κε ηνλ ζχλδεζκν πεηξειατθψλ εηαηξηψλ, ε δεκηά πνπ απηέο ππέζηεζαλ
αλέξρεηαη ζε εθαηνληάδεο εθαηνκκχξηα Δπξψ. Η θπβέξλεζε απνθάζηζε θέηνο ηελ
απαγφξεπζε εηζαγσγήο πεηξειαίνπ ρακειήο πνηφηεηαο (D2), αιιά επέηξεςε ηε ρξήζε
ηνπ ληφπηνπ πεηξειαίνπ D2.
Νένο δηεζλήο δηαγσληζκφο γηα ηελ πψιεζε ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο INSIG
Η θπβέξλεζε ζηε ζπλεδξίαζή ηεο 12εο Απγνχζηνπ η.ε. , έιαβε ηελ απφθαζε λα
πξνθεξχμεη εθ λένπ δηεζλή δηαγσληζκφ γηα ηελ πψιεζε ηεο κνλαδηθήο θξαηηθήο
αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο INSIG ε νπνία ειέγρεη ην 14% ηεο αγνξάο, ε αμία ηεο νπνίαο
θπκαίλεηαη ζηα 25 εθ. Δπξψ. Γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ πψιεζή ηεο εηαηξείαο, ε αιαβαληθή
θπβέξλεζε, απνθάζηζε λα θαηαξγήζεη ην ραξαθηεξηζκφ ηεο σο ΄΄επηρείξεζεο
ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο΄΄. Γηαγσληζκφο πνπ δηεμήρζε πέξπζη θαη αλέδεημε ληθήηξηα
ακεξηθαληθή εηαηξεία, απέηπρε, δηφηη ε ακεξηθαληθή εηαηξεία απνζχξζεθε.
Διεχζεξε νηθνλνκηθή δψλε ζηελ πεξηνρή Απιψλνο
Σε δεκηνπξγία ειεχζεξεο νηθνλνκηθήο δψλεο ζηελ πεξηνρή Απιψλνο, απνθάζηζε ε
αιβαληθή θπβέξλεζε ζηε ζπλεδξίαζή ηεο 5εο Απγνχζηνπ η.ε.. Η ειεχζεξε απηή δψλε ζα
ιεηηνπξγήζεη σο εληαίνο θνξέαο κε ην λέν ιηκέλα πνπ αλακέλεηαη λα θαηαζθεπαζηεί ζηνλ
Απιψλα, ζπλνιηθήο δαπάλεο 2 εθ. Δπξψ, ν νπνίνο ζα είλαη απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ζηε
Μεζφγεην. Έηζη, παξάιιεια κε ηε βηνκεραληθή πεξηνρή, ζα ππάξρεη ειεχζεξε
νηθνλνκηθή δψλε θαη λέν ιηκάλη. Η εηαηξεία ZUMAX εμεδήισζε ελδηαθέξνλ γηα ηελ
θαηαζθεπή ηνπ ιηκέλα θαη ηε δηαρείξηζε ηεο ειεχζεξεο νηθνλνκηθήο δψλεο.
“One stop shop’’ θαη γηα ηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα
Σν Δζληθφ Κέληξν Δλεξγείαο, ην νπνίν ζα δηεθπεξαηψλεη ηε δηαδηθαζία ηεο ππνβνιήο
αηηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζε επελδχζεηο ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα, ζπγθξνηήζεθε κεηά απφ
απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο 5 Απγνχζηνπ η.ε. Γηα ηελ απφθαζε απηή ν
Τθππνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο θ. Έλν Μπφδλην δήισζε κεηαμχ άιισλ:
«Σηόρνο καο είλαη ε ζύζηαζε ελόο αθόκε θνξέα ηύπνπ one stop shop γηα επελδύζεηο ζηνλ
ελεξγεηαθό ηνκέα. Τν Εζληθό Κέληξν Ελέξγεηαο ζα αληαπνθξίλεηαη κε πνιύ ηαρύηεξνπο
ξπζκνύο ζε όιεο ηηο ζπκβάζεηο πνπ δηέπνληαη από ην θαζεζηώο εθρώξεζεο δηθαηωκάηωλ,
ζηηο επελδύζεηο κε ην ίδην θαζεζηώο ζηνλ ελεξγεηαθό ηνκέα, αιιά θαη ζε παξόκνηεο
επελδύζεηο ζε κνλάδεο αλαλεώζηκεο ελέξγεηαο, βηνθαπζίκωλ, κνλάδεο αμηνπνίεζεο
γεωζεξκηθήο, αηνιηθήο, ειηαθήο ελέξγεηαο θ.ά.». Σν Κέληξν αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζεη
ηνλ Ιαλνπάξην 2010 θαη ζα δηαζέηεη γξαθείν γηα ηελ έθδνζε φισλ ησλ πηζηνπνηεηηθψλ

πνπ απαηηνχληαη κεηά ηελ έγθξηζε ηεο εθρψξεζεο δηθαησκάησλ.
Με θαζεζηψο εθρψξεζεο δηθαησκάησλ νη Τδξνειεθηξηθνί ζηαζκνί επί ηνπ Αψνπ
Γηεζλή δηαγσληζκφ γηα ηελ επηινγή εηαηξεηψλ ζπκβνχισλ πνπ ζα αζρνιεζνχλ κε ηελ
πξνπαξαζθεπή ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε θαηαζθεπήο ησλ Τδξνειεθηξηθψλ
ζηαζκψλ επί ηνπ Αψνπ, πξφθεηηαη λα πξνθεξχμεη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη
Δλέξγεηαο ζχκθσλα κε απφθαζε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο 5εο Απγνχζηνπ η.ε. ηνπ
Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ. Η ρψξα δηαζέηεη πδάηηλνπο πφξνπο γηα παξαγσγή 15 δηο KWH
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζήκεξα φκσο αμηνπνηεί κφλν ην 1/3 ησλ πφξσλ απηψλ. Ήδε ην
Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο έρεη μεθηλήζεη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάζεζε
θαηαζθεπήο κε ην θαζεζηψο εθρψξεζεο δηθαησκάησλ 71 ηνπηθψλ θπξίσο
Τδξνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ.
Σν 2010 αλακέλεηαη αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο
Με δειψζεηο ηνπ πξνο ηνλ ηχπν ζην δεχηεξν δεθαήκεξν Ινπιίνπ η.ε., ν επηθεθαιήο ηνπ
Ρπζκηζηηθνχ Φνξέα Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θ. Μπνπγηάξ Νεπξαβίζηα, αλέθεξε φηη ε ηηκή
ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ην 2010 ζα απμεζεί. Ο Νεπξαβίζηα, αλαθέξζεθε ζε
παξάγνληεο πνπ επηβάινπλ ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ ξεχκαηνο, δελ δηεπθξίληζε φκσο ην
χςνο ηεο αχμεζεο Οη παξάγνληεο πνπ επηβάινπλ ηελ αχμεζε είλαη νη πςειέο ηηκέο ζηε
δηεζλή αγνξά απφ φπνπ ε Αιβαλία εηζάγεη ξεχκα, νη απψιεηεο ζην δίθηπν θαη απφ ηνπο
θαηαλαισηέο πνπ δελ εμνθινχλ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο θαζψο θαη νη επελδχζεηο πνπ ζα
θάλεη ε ηδησηηθή εηαηξεία δηαλνκήο ξεχκαηνο πνπ πξνυπνζέηνπλ έλα θαζνξηζκέλν
πνζνζηφ θέξδνπο. Η Παγθφζκηα Σξάπεδα απφ πέξπζη ζπλέζηεζε ζηελ θπβέξλεζε λα
πξνρσξήζεη ζηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ ξεχκαηνο, παξάιιεια φκσο ηεο δήηεζε λα
θαηαξγήζεη ηνλ ΦΠΑ γηα ηελ νηθνγελεηαθή θαηαλάισζε.
Αχμεζε ησλ ρξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο
Σνλ αξηζκφ ησλ 2,964 εθ. πειαηψλ έθζαζε ν θιάδνο θηλεηήο ηειεθσλίαο ηεο Αιβαλίαο
ηνλ Ινχιην ηνπ 2008. πγθξηηηθά κε ην 2007, ν αξηζκφο ησλ πειαηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο
απμήζεθε θαηά 642 ρηι. ή 27,6%. Σν Μάξηην ηνπ 2008 εηζήιζε ζηελ αγνξά ε ηξίηε
εηαηξεία θηλεηήο ηειεθσλίαο, ε Eagle Mobile ε νπνία ζην ηέινο ηεο ρξνληάο αξηζκνχζε
260 ρηι. πειάηεο, ελψ ηψξα έρεη 500 ρηι. πειάηεο. Αχμεζε ην 2008 είραλ θαη νη δχν άιιεο
εηαηξείεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, ε AMC θαη ε Vodafone Albania θαηά 200 ρηι. πειάηεο ή
16,8% θαη 183 ρηι. πειάηεο ή 16,3% αληίζηνηρα. ήκεξα ζηε ρψξα ππάξρνπλ 4 εηαηξείεο
θηλεηήο ηειεθσλίαο: AMC, Vodafone, Eagle Mobile θαη Mobile 4 Al.
Τςειά απνζέκαηα ρξσκίνπ ζηελ πεξηνρή Καιηκάο ζην λνκφ Κνχθεο
Σα απνζέκαηα κεηαιιεχκαηνο ρξσκίνπ ζηελ πεξηνρή Καιηκάο ζην λνκφ Κνχθεο είλαη 14
θνξέο πςειφηεξα απφ φηη έδεηρλαλ πξνεγνχκελεο κειέηεο, αλαθνίλσζε ζηηο 13
Απγνχζηνπ η.ε. ε εηαηξεία ΄΄JAB resources΄΄ απζηξαιηαλψλ ζπκθεξφλησλ, ε νπνία έρεη
πάξεη άδεηα απφ ηελ αιβαληθή θπβέξλεζε γηα έξεπλεο ρξσκίνπ ζηελ πεξηνρή. Η εηαηξία
αλαθνίλσζε φηη νινθιήξσζε ηε κειέηε ζθνπηκφηεηαο θαη ζθνπεχεη λα πξνρσξήζεη ζηηο
επφκελεο θάζεηο εθκεηάιιεπζεο πξνζδνθψληαο
λα εμνξχμεη 11 εθ. ηφλνπο
κεηαιιεχκαηνο ρξσκίνπ ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο απφ θνηηάζκαηα θνληά ζηελ
επηθάλεηα θαη 2 – 5 εθ. ηφλνπο κεηαιιεχκαηνο πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ρξψκην απφ
βαζχηεξα ζηξψκαηα.

Αιβαληθέο επηρεηξήζεηο δεηνχλ βνήζεηα απφ ηελ Σνπξθία
Σξηάληα αιβαληθέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ηεο έλδπζεο πνπ εξγάδνληαη κε πξψηε χιε
θπξίσο απφ ηελ Σνπξθία απεπζχλζεθαλ ζηελ ηνπξθηθή πξεζβεία ζηηο 24 Απγνχζηνπ η.ε.,
ζηα Σίξαλα γηα λα κεζνιαβήζεη πξνο ηελ αιβαληθή θπβέξλεζε. χκθσλα κε ηνπο
επηρεηξεκαηίεο, κεηά απφ ηηο πξφζθαηεο ξπζκίζεηο γηα ηνλ εηδηθφ θφξν (akciza), ν θφξνο
επί ησλ εηζαγσγψλ έρεη ζρεδφλ δηπιαζηαζηεί απφ 50 ζε 90 Λεθ. Ο επηρεηξεκαηίαο
αλαθέξεη φηη ηηο ηειεπηαίεο ηέζζεξηο εβδνκάδεο νη εηζαγσγέο απφ Σνπξθία θαη Κίλα ηνπο
θνζηίδνπλ ηα δηπιάζηα θαη, ζχκθσλα κε ηνλ ίδην, 30 εξγνζηάζηα απεηινχληαη κε
ρξενθνπία θαη 3.500 άηνκα θηλδπλεχνπλ λα απνιπζνχλ.
Ο Πεδάξη Σάηζη, αγνξάδεη ηηαιηθή πνδνζθαηξηθή νκάδα
Ο Ρεδάξη Σάηζη, ηδηνθηήηεο ηεο αιβαληθήο εηαηξείαο πεηξειαηνεηδψλ Taci Oil θαη ηνπ
δηθηχνπ πξαηεξίσλ θαπζίκσλ απηήο ηεο εηαηξείαο, ζχκθσλα κε δεκνζηέπκαηα ηεο 24 εο
Ινπιίνπ η.ε., ελδέρεηαη λα αγνξάζεη, έλαληη 20 εθ. Δπξψ, ην 80% ησλ κεηνρψλ ηεο
ηηαιηθήο πνδνζθαηξηθήο νκάδαο Μπνιφληα θαη λα γίλεη πξφεδξφο ηεο. χκθσλα κε ηηο
ε/θ, νη δχν πιεπξέο έρνπλ ζπκθσλήζεη θαη΄ αξρήλ θαη αλακέλεηαη ε ππνγξαθή ηεο
ζπκθσλίαο.
πκθσλία ελαέξηαο θπθινθνξίαο κε ηελ Σνπξθία
Δλέθξηλε ε αιβαληθή θπβέξλεζε ηελ ηερληθή ζπκθσλία κε ηελ Σνπξθία γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ ζπληνληζκνχ ζηηο ππεξεζίεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο. Η
αιβαληθή πιεπξά, εθπξνζσπείηαη απφ ην Τπνπξγείν Άκπλαο, ελψ ε Σνπξθία είλαη κέινο
ηεο Αλψηαηεο Γηνίθεζεο ησλ Γπλάκεσλ ηεο πκκαρίαο ζηελ Δπξψπε (SHAPE) θαη
εθπξνζσπείηαη απφ ηε Γηνίθεζε ηεο Αεξνπνξηθήο Μνλάδαο ηεο κχξλεο (C- Air Izmir)
Ακεξηθαληθή δσξεά πξνο ηελ αιβαληθή αζηπλνκία
H ακεξηθαληθή πξεζβεία ζηα Σίξαλα, δψξηζε ζηηο 27 Ινπιίνπ η.ε. ζηελ Αιβαληθή
Αζηπλνκία, ζπζθεπέο αλίρλεπζεο θαη παξαθνινχζεζεο, αμίαο 54 ρηι. Δπξψ.
Γεκνζίεπκα γηα ηελ Alpha Bank
ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο ειιεληθήο ηξάπεδαο Alpha Bank, ε νπνία ζηηο 25
Απγνχζηνπ η.ε. δεκνζίεπζε ηνλ απνινγηζκφ ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ 2009,
θαηαγξάθνληαο 214,7 εθαηνκκχξηα Δπξψ θαζαξά θέξδε, αλαθέξζεθε ν αιβαληθφο ηχπνο
επηζεκαίλνληαο αχμεζε ησλ θεξδψλ ηεο Alpha Bank Αιβαλίαο, θαηά 4,1 εθαη. Δπξψ
θαηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ δηαζηήκαηνο. Σν ραξηνθπιάθην ησλ δαλείσλ απμήζεθε κε
ξπζκφ 9.3% αλά ηξίκελν ζε 518 εθαη. επξψ, ελψ νη θαηαζέζεηο έθηαζαλ ζην χςνο ησλ
396 εθαη. επξψ, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 6% ζε ζρέζε κε ην πεξαζκέλν έηνο.
Νέν λνκνζρέδην γηα ηελ αθαιιηέξγεηε γε
Ννκνζρέδην κε ην νπνίν πεξηνξίδεηαη ην δηθαίσκα ρξήζεο ηεο γεο ζε φπνηνλ δελ ηελ
θαιιηεξγεί, απνθάζηζε λα θαηαξηίζεη ε αιβαληθή θπβέξλεζε ζηε ζπλεδξίαζή ηεο 5 εο
Απγνχζηνπ η.ε.. Σν λνκνζρέδην ζα δίλεη ην δηθαίσκα ζηηο θνηλφηεηεο ή επαξρίεο λα
θαηαγξάςνπλ σο θνηλνηηθή ηελ αθαιιηέξγεηε γε πνπ αλήθεη ζηε δηθαηνδνζία ηνπο, ηελ
νπνία ζα δηαζέηνπλ ζε θαιιηεξγεηέο, νη νπνίνη ζα είλαη ππνρξεσκέλνη λα απνδίδνπλ ζηνλ
ηδηνθηήηε ηεο γεο σο θφξν, ην 10% ηεο παξαγσγήο. Η λέα απηή πξσηνβνπιία ηεο

θπβέξλεζεο, ζηνρεχεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο. Η εθεκεξίδα Shqip ζηηο 6
Απγνχζηνπ η.ε. παξνκνηάδεη ηε πξσηνβνπιία απηή, κε πξσηνβνπιίεο πνπ είρε αλαιάβεη ε
θνκκνπληζηηθή θπβέξλεζε ηνπ Δλβέξ Υφηδα, ελψ ε εθεκεξίδα Σέθνπιη δεκνζίεπζε
απφςεηο αγξνηψλ θαηνίθσλ ρσξηψλ ησλ Σηξάλσλ, νη νπνίνη ππνζηήξημαλ φηη ην
λνκνζρέδην κπνξεί λα πξνθαιέζεη έξηδεο κεηαμχ ησλ θαηνίθσλ θαη λα δεκηνπξγήζεη
ηεξάζηηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα. Δπίζεο, ν βνπιεπηήο ηνπ νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο θ.
Δληνπάξλη άιζη, δήισζε ζηηο 6 Απγνχζηνπ η.ε. φηη ε απφθαζε γηα ηελ αθαιιηέξγεηε γε
απνηειεί ΄΄θαηάζρεζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο΄΄ θαη φηη ε θπβέξλεζε δελ έρεη αληηιεθζεί
αθφκε φηη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη αγξφηεο δελ θαιιηεξγνχλ ηε γε ηνπο, είλαη ην πςειφ
θφζηνο παξαγσγήο. Δπηπιένλ, ν πξψελ Τπνπξγφο Γεσξγίαο θαη πξψελ βνπιεπηήο ηνπ
Γεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο θ. Ρεηδέπ Οχθα ραξαθηήξηζε ηελ απφθαζε παξάινγε θαη
αθαηάιιειε γηα ηελ αιβαληθή πξαγκαηηθφηεηα. Αληίζεηα, ν επίηηκνο πξφεδξνο ηνπ
Ρεπνπκπιηθαληθνχ Κφκκαηνο (ζπκκαρηθφ κε ην θπβεξλψλ Γεκνθξαηηθφ Κφκκα) θ.
ακπξί Γθφλην, φρη κφλν ππνζηήξημε ηελ πξσηνβνπιία ηεο θπβέξλεζεο γηα ηελ
αθαιιηέξγεηε γε, αιιά πξφηεηλε θαη πην ζθιεξά κέηξα., φπσο γηα παξάδεηγκα, λα δνζεί
πξνζεζκία 2 – 3 εηψλ ζε φζνπο δελ θαιιηεξγνχλ ηε γε θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ηελ
θαιιηεξγήζνπλ εληφο απηήο ηεο πξνζεζκίαο, ε γε λα θαηαζρεζεί. Δμάιινπ, ελδηαθέξνλ
πξνθάιεζε ε δήισζε ηνπ θ. Αγθίκ Σφξν, Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ πιιφγνπ
«Ιδηνθηεζία κε δηθαηνζχλε» ησλ πξψελ ηδηνθηεηψλ, φηη ε κίζζσζε ηεο αθαιιηέξγεηεο
γεο έρεη ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπκθεξφλησλ, θαζψο ζα αθαηξεζεί ε
αθίλεηε ηδηνθηεζία απφ ηνπο θαηφρνπο ηεο θαη ζα δνζεί ζε άιινπο κε ηε βνήζεηα ηνπ
θξάηνπο, αθνχ ζα δηεπθνιπλζνχλ νη αιινδαπνί νη νπνίνη δελ επηηξέπεηαη εθ ηνπ λφκνπ
λα αγνξάζνπλ θαιιηεξγήζηκε γε ζηελ Αιβαλία, δηφηη εάλ επηηξαπεί ε δηάζεζε ηεο
αγξνηηθήο γεο, ηφηε κηζζψλνληαο αγξνηηθέο εθηάζεηο νη ελδηαθεξφκελνη αιινδαπνί ζα
κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε επελδχζεηο ε αμία ησλ νπνίσλ ζα κπνξεί λα μεπεξλά ηελ αμία
ηεο γεο, γεγνλφο ην νπνίν ζα ηνπο επηηξέπεη λα αγνξάζνπλ ηε γε, αθνχ ηφζν ζην λφκν
γηα ηνλ ηνπξηζκφ φζν θαη ζην λφκν ζρεηηθά κε ηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία, αλαθέξεηαη
φηη ζε πεξίπησζε πνπ ε αμία ηεο επέλδπζεο μεπεξλά ηελ αμία ηεο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο,
ν επελδπηήο έρεη ην δηθαίσκα λα αγνξάζεη ηε γε. Σέινο ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη ζηα
ρσξηά ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο ππάξρνπλ πνιιά αθαιιηέξγεηα ρσξάθηα θαη θαλείο δελ
γλσξίδεη ηη ζα γίλεη κε απηά, φηαλ ηζρχζεη ν λένο λφκνο, αθνχ πνιινί αιβαλνί
κνπζνπικάλνη ηεο νξεηλήο πεξηνρήο Αξγπξνθάζηξνπ ή θαη Σεπειελίνπ ελδέρεηαη λα
ελδηαθεξζνχλ γηα ηε γε ζηα ειιεληθά ρσξηά ησλ λνκψλ Αξγπξνθάζηξνπ, Γειβίλνπ, Αγ.
αξάληα, γεγνλφο πνπ κπνξεί κειινληηθά λα νδεγήζεη ζε αιιαγή ηεο ζχλζεζεο ηνπ
πιεζπζκνχ ζηε κεηνλφηεηα.
Ννκνζρέδην πξνβιέπεη ηελ δπλαηφηεηα αγνξάο γεο θαη απφ αιβαληθήο θαηαγσγήο
αιινδαπνχο πνιίηεο
ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απγνχζηνπ η.ε., αλαηέζεθε ζην
Τπνπξγείν Γεσξγίαο ε θαηάξηηζε εληφο ηνπ Απγνχζηνπ, λνκνζρεδίνπ γηα ηελ
δπλαηφηεηα πψιεζεο γεο θαη ζε αιινδαπνχο αιβαληθήο θαηαγσγήο, “δηφηη ππάξρνπλ
ρψξεο πνπ ηαπηίδνπλ ηελ εζληθφηεηα κε ηελ ηζαγέλεηα θαη απηφ εμαηξεί ηνπο αιβαλνχο
απφ ην δηθαίσκα αγνξάο γεο». Οη δηαδηθαζίεο αγνξαπσιεζίαο αθίλεηεο πεξηνπζίαο γηα
ηα άηνκα απηά, ζα είλαη νη ίδηεο κε εθείλεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο αιβαλνχο πνιίηεο. Ο
Πξσζππνπξγφο θ. αιί Μπεξίζα δήισζε επίζεο φηη ηα επφκελα ρξφληα ν λφκνο απηφο ζα
ζπκπιεξσζεί ψζηε ην δηθαίσκα αγνξάο γεο, φρη κφλν γηα νηθφπεδα, λα αλαγλσξίδεηαη
θαη ζηνπο πνιίηεο ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο Δ.Δ., αλεμαξηήησο εζληθφηεηαο ή ηζαγέλεηαο.

Γηα ην ζέκα απηφ, ε θηινθπβεξλεηηθή εθεκεξίδα Κφρα Γηφλ, ζρνιίαζε φηη εθείλνη πνπ ζα
επσθειεζνχλ ζα είλαη θπξίσο νη πνιίηεο πνπ δνπλ ζην Κνζζπθνπέδην, ζηελ ΠΓΓΜ, ζην
Μαπξνβνχλην θαη ζηελ Καιαβξία, νη γνλείο ησλ νπνίσλ έρνπλ αιβαληθή θαηαγσγή.
Ννκνζρέδην γηα ηα αθίλεηα ζε ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο
Ννκνζρέδην, γηα ηε δπλαηφηεηα λα αγνξάζνπλ ηελ θξαηηθή γε ζηηο παξάθηηεο
ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, νη ελνηθηαζηέο νη νπνίνη έρνπλ επελδχζεη ζηελ
θαηαζθεπή αθηλήησλ επί απηήο ηεο γεο, (νη νπνίνη ζηελ πξάμε δελ είλαη ηδηνθηήηεο, αιιά
έρνπλ ελνηθηάζεη νηθφπεδα ηνπ δεκνζίνπ), πξνβιέπεηαη λα θαηαξηηζηεί ζην ακέζσο
επφκελν δηάζηεκα, κεηά απφ απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, ζηε ζπλεδξίαζε ηεο
12εο Απγνχζηνπ η.ε. «Η λέα αζηηθή ηάμε ζα πξέπεη νξηζηηθά λα αγνξάζεη ζηελ ηηκή ηεο
αγνξάο, ηα νηθφπεδα ζηα νπνία έρεη θηίζεη ηηο επαχιεηο ζηηο αθηέο θαη ηα έζνδα λα
δηαηεζνχλ γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ πξψελ ηδηνθηεηψλ»- δήισζε ν Πξσζππνπξγφο θ.
αιί Μπεξίζα. Σε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη αξγφηεξα, ρηιηάδεο ζηξέκκαηα θξαηηθήο γεο
ζηηο αθηέο παξαρσξήζεθαλ πξνο ελνηθίαζε ζε εηαηξείεο ή πξφζσπα ζε θαζεζηψο
πιήξνπο αδηαθάλεηαο, κε ηελ ππνρξέσζε λα αλεγείξνπλ ηνπξηζηηθά ζέξεηξα ή
ηνπξηζηηθά ρσξηά. Σα πεξηζζφηεξα θξαηηθά νηθφπεδα παξαρσξήζεθαλ ζηηο αθηέο
Γπξξαρίνπ, ζηηο ηνπνζεζίεο Γθνιέκ θαη ζηνλ θφιπν ηνπ Λάιεδ. Οη εηαηξείεο θαη ηα
πξφζσπα απηά φκσο, δελ έθηηζαλ ηνπξηζηηθά ρσξηά, αιιά δηψξνθεο θπξίσο επαχιεηο ηηο
νπνίεο πνχιεζαλ ζε ηξίηνπο, δελ θαηέβαιαλ ελνίθην γηα ηηο εθηάζεηο ζηηο νπνίεο έθηηζαλ,
ηα θηίζκαηα πνπ αλέγεηξαλ ήηαλ απζαίξεηα, ελψ θαηαπάηεζαλ πεξηζζφηεξεο εθηάζεηο
απ΄ φζεο είραλ ελνηθηάζεη. Ωο απνηέιεζκα, ζηηο πεξηνρέο απηέο δελ αλαπηχρζεθε ν
ηνπξηζκφο. Σα νηθφπεδα απηά φκσο παξακέλνπλ αθφκα θξαηηθά, νπφηε κεξίδα ηνπ
Σχπνπ, αζθψληαο θξηηηθή, ηνλίδεη φηη ν Πξσζππνπξγφο, θ. αιί Μπεξίζα θαιεί ηηο
εηαηξείεο πνπ έρνπλ θηίζεη λα ηα αγνξάζνπλ ΄΄ζηελ ηηκή ηεο αγνξάο” ελλνψληαο ηηκέο
πνπ ε ίδηα ε θπβέξλεζε έρεη πξνζδηνξίζεη κεηαμχ 100 θαη 500 Λεθ (4 επξψ) ην ηεηξ.
κέηξν, ελψ ε πξαγκαηηθή αμία ησλ νηθνπέδσλ ζε ηέηνηεο ηνπνζεζίεο μεπεξλά ζε πνιιέο
πεξηπηψζεηο ηα 1000 Δπξψ αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν. Δπίζεο, νη πξψελ ηδηνθηήηεο,
αληηηίζεληαη ζηελ ζέζπηζε απηνχ ηνπ λφκνπ. χκθσλα κε ηνλ ΓΓ ηνπ πιιφγνπ ησλ
πξψελ ηδηνθηεηψλ θ. Αγθίκ Σφξν, ηα νηθφπεδα, φπνπ έρνπλ θηηζζεί ηα ηνπξηζηηθά
ζέξεηξα ή ρσξηά, έρνπλ ηδηνθηήηε, δελ αλήθνπλ, νχηε ζηηο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο,
πνπ ηα έθηηζαλ, νχηε θαη ζηα άηνκα πνπ αγφξαζαλ ηηο βίιεο, νπφηε ζα πξέπεη πξψηα λα
αλαγλσξηζηνχλ νη πξαγκαηηθνί ηδηνθηήηεο ηεο γεο, έηζη ψζηε λα είλαη θαη νη δηθαηνχρνη
ηνπ ηηκήκαηνο απφ ηελ πψιεζή ηνπο. Δπηπιένλ, ν ζχιινγνο ΄΄Μπξεγθληέηη΄΄ ν νπνίνο
ζπγθεληξψλεη ζηνπο θφιπνπο ηνπ, ηνπο πξψελ ηδηνθηήηεο γεο ησλ αθηψλ ηνπ Ινλίνπ –
απφ Απιψλα, Υεηκάξξα, κέρξη θαη Αγ. αξάληα –αληέδξαζε έληνλα ζηε ζέζπηζε απηνχ
ηνπ λφκνπ, ραξαθηεξίδνληαο ην λνκνζρέδην σο ΄΄θαζαξφ θξαηηθφ ζπκκνξηηηζκφ πνπ
βαζαίλεη ηηο ελέξγεηεο ζε βάξνο ησλ ηδηνθηεηψλ θαηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν΄΄. ην
λνκνζρέδην αληέδξαζε θαη έλαο άιινο θνξέαο πξψελ ηδηνθηεηψλ, ν ζχιινγνο
΄΄Ιδηνθηεζία κε δηθαηνζχλε΄΄ ηνπ νπνίνπ ν πξφεδξφο θ. Ράπν Νηαλνχζη, δήισζε φηη,
΄΄ηαλ άθνπζα ηνλ Μπεξίζα λα κηιά ζηελ ζπλεδξίαζε ηεο θπβέξλεζεο, λφκηζα φηη
αλαζηήζεθε ν δηθηάηνξαο Δλβέξ Υφηδα

Τπφ θξαηηθή ηδηνθηεζία ηα ηδηνθηεζηαθά ζηνηρεία ησλ ζπλδηθάησλ ζε παξάθηηεο
πεξηνρέο
Σα ηδηνθηεζηαθά ζηνηρεία ησλ ζπλδηθάησλ ζε παξάθηηεο πεξηνρέο πεξλνχλ ππφ θξαηηθή
ηδηνθηεζία, ζχκθσλα κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 19εο Απγνχζηνπ η.ε.
Πξφθεηηαη γηα νξηζκέλα ζπίηηα αλάπαπζεο ηεο επνρήο ηνπ θνκκνπληζκνχ πνπ βξίζθνληαη
ζε νξηζκέλεο παξάθηηεο ηνπνζεζίεο (Αγ. αξάληα, Γξπκάδεο θ.α.), αιιά θαη ζε νξεηλέο
πεξηνρέο, ηα νπνία επί θνκκνπληζκνχ ήηαλ ηδηνθηεζία ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Δλψζεσλ,
κεηά ην 1990 πέξαζαλ ζηελ ηδηνθηεζία ησλ ζπλδηθάησλ, ζήκεξα φκσο δε ιεηηνπξγνχλ
θαζψο βξίζθνληαη ζε άζιηα θαηάζηαζε. Οη κνλάδεο απηέο ηνπξηζηηθνχ
πξνζαλαηνιηζκνχ, ζα κεηαηξαπνχλ ζε κεηνρηθέο εηαηξείεο κε ηδηνθηήηε ην θξάηνο.
Άθπξνη νη ηίηινη ηδηνθηεζίαο ζε πεξηπηψζεηο θαηαρξεζηηθήο απφθηεζεο πεξηνπζηψλ
ε δειψζεηο ηνπ ζηηο 25 Απγνχζηνπ η.ε. ν θ. Γθεληο Πφιιν, αληηπξφεδξνο ηεο αιβαληθήο
θπβέξλεζεο θαη πξφεδξνο ηεο Κπβεξλεηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηε Γε, επαλέιαβε φηη ζε
πεξηπηψζεηο εληνπηζκνχ πεξηνπζηψλ πνπ έρνπλ απνθηεζεί κε θαηαρξεζηηθφ ηξφπν θαη ζε
αληίζεζε κε ην λφκν 7501 γηα ηηο πεξηνπζίεο, νη ηίηινη ηδηνθηεζίαο ζα αθπξψλνληαη.
χκθσλα κε ηνλ θ. Πφιιν, ε θπβέξλεζεο έρεη πεηχρεη ηελ θαηάζρεζε 68.000
ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ γεο πνπ είραλ απνδνζεί κε θαηαρξεζηηθφ ηξφπν, ελψ νη
κεγαιχηεξεο θαηαρξήζεηο, έρνπλ εληνπηζηεί ζηηο πεξηνρέο ηνπ Φίεξη θαη ηεο Απιψλαο.
Υακεινί ηφθνη ζηα δάλεηα γηα ηνπο πνιίηεο ησλ παξαζαιάζζησλ πεξηνρψλ
ε ζπλάληεζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θ. αιί Μπεξίζα,ζηηο 20 Απγνχζηνπ η.ε., κε
ππνπξγνχο ηεο θπβέξλεζήο ηνπ γηα ην ζέκα ηνπ ηνπξηζκνχ ζηηο παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο
ηνπ λφηνπ, ν Πξσζππνπξγφο εηζεγήζεθε ηε ρνξήγεζε δαλείσλ κε ρακειφ ηφθν γηα
πνιίηεο ηνπ λφηνπ πνπ επηζπκνχλ λα κεγαιψζνπλ θαη λα επεθηείλνπλ ηηο ηνπξηζηηθέο
επηρεηξήζεηο ηνπο. Δπίζεο έγηλε ζπδήηεζε θαη γηα ην ζέκα βειηίσζεο ησλ ππνδνκψλ ζην
λφην, κε πξνηεξαηφηεηα ζηηο πεξηνρέο απφ ην Οξηθνχκ ηνπ Απιψλα κέρξη ηα Δμακίιιηα
ησλ Αγίσλ αξάληα. Δπίζεο ν Πξσζππνπξγφο ζπκπιήξσζε φηη έρνπλ γίλεη επελδχζεηο
ζηελ χδξεπζε ζηα ρσξηά Βνπλφ θαη Γξπκάδεο νχησο ψζηε λα ππάξρεη ηξερνχκελν λεξφ
ζε φιεο ηηο νηθίεο γηα 24 ψξεο ηεο εκέξαο, ελψ ην πξφβιεκα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο,
αλακέλεηαη λα ιπζεί κέζσ ηνπ Θεξκνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ ηεο Απιψλαο.
Βαζηθφο ζηφρνο ε «Αλαβάζκηζε ησλ ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ»
ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο θπβέξλεζήο ηνπ σο πξνο ηηο παξάθηηεο πεξηνρέο
αλαθέξζεθε ν Πξσζππνπξγφο ηεο Αιβαλίαο θ. αιί Μπεξίζα, ζε νκηιία ηνπ ζηηο 4
Απγνχζηνπ η.ε., ζηε Υηκάξα φπνπ εγθαηλίαζε δχν δξφκνπο: εθ ησλ νπνίσλ ν πξψηνο,
κήθνπο 3 ρικ, νδεγεί ζην κνλαζηήξη ηνπ Αγίνπ Θενδψξνπ ζην ρσξηφ Ηιίαο Υηκάξαο θαη
ζηε ζπλέρεηα ζε παξαιία ηεο πεξηνρήο, ελψ ν δεχηεξνο νδεγεί ζην ρσξηφ Παιάζα
Υηκάξαο. Ο θ. Μπεξίζα δήισζε φηη «ζα πξνζαλαηνιίζνπκε ην έζλνο πξνο ηε ζάιαζζα»
ππνλνψληαο φηη ε θπβέξλεζε ζα πξνρσξήζεη ζε θαηαζθεπή δξφκσλ πξνο ηηο παξαιίεο
ηεο πεξηνρήο γηα ηελ ηνπξηζηηθή ηεο αλαβάζκηζε
Η Δπηηξνπή Υσξνηαμίαο ηεο Γεκνθξαηίαο εγθξίλεη 19 ζρέδηα έξγσλ
ηελ ζπλεδξίαζε ηεο 14εο Ινπιίνπ η.ε, ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Πξσζππνπξγνχ θ. αιί
Μπεξίζα ε Δπηηξνπή Υσξνηαμίαο ηεο Γεκνθξαηίαο, ελέθξηλε 19 ζρέδηα έξγσλ. Μεηαμχ
άιισλ, ε Δπηηξνπή ελέθξηλε ην ρψξν φπνπ ζα αλεγεξζεί ν Τ/Η ζηαζκφο ηεο Άζηα, ζηελ

επαξρία Μπνπζάη ηνπ λνκνχ θφδξαο, ην ζρέδην αλάπηπμεο ηεο βηνκεραληθήο θαη
ελεξγεηαθήο δψλεο ηνπ Πφξην Ρνκάλν ζην Γπξξάρην, φπνπ πξνβιέπεηαη λα αλεγεξζεί
Θ/Η ζηαζκφο (νη νηθνιφγνη αληηηίζεληαη), θαζψο θαη πεηξειατθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο
εηαηξείαο ANOIL θαη ην ζρέδην ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ηεο παξάθηηαο ηνπνζεζίαο
Κφιπνο ηνπ Λάιεδ. Οη αληηπνιηηεπφκελεο ε/θ Κνξηέξη, Γθαδέηα Σθηπηάξε θαη Σέθνπιη
βξήθαλ ηελ επθαηξία λα θαηεγνξήζνπλ γηα κία αθφκα θνξά ηνλ Π/Θ Μπεξίζα φηη ζηελ
νπζία εμππεξεηεί ζπκθέξνληα ηεο θφξεο ηνπ θαη ηνπ βφζληνπ επηρεηξεκαηία Νηακίξ
Φάδιηηο, θίινπ ηεο νηθνγέλεηαο Μπεξίζα.
Η Δπηηξνπή Υσξνηαμίαο εγθξίλεη άδεηεο γηα 4 εξγνζηάζηα παξαζθεπήο
ζθπξνδέκαηνο
Η Δπηηξνπή Υσξνηαμίαο ηεο Γεκνθξαηίαο, ζηε ζπλεδξίαζε ηεο ηεο 21 Ινπιίνπ η.ε
ελέθξηλε ηηο άδεηεο δφκεζεο γηα ηέζζεξα εξγνζηάζηα παξαγσγήο ηζηκέληνπ, ζε
ηνπνζεζίεο πνπ επεθηείλνληαη απφ ηε Φνχζε-Κξνχγηα πνπ απέρεη 20 ρικ. απφ ηα Σίξαλα
θαη κέρξη ηε θφδξα, ζπλνιηθνχ θφζηνπο, ελφο δηο Δπξψ. Μαδί κε ηα δχν ππάξρνληα θαη
ηα ηέζζεξα ππφ θαηαζθεπή, ε Αιβαλία ζα έρεη 10 εξγνζηάζηα ηζηκέληνπ, δπλακηθφηεηαο
10 εθαη. ηφλσλ ζθπξνδέκαηνο ην ρξφλν. Παξάιιεια, ε Δπηηξνπή ελέθξηλε ηα ζρέδηα
πφιεο κεξηθψλ κηθξψλ πφιεσλ ηεο ρψξαο, θαζψο θαη ηελ πνιενδνκηθή κειέηε ηεο
ηνπξηζηηθήο πεξηνρήο Κφιπνο ηνπ Λάιεδ θνληά ζην Γπξξάρην ηα ζρέδηα απηά ηεο
θπβέξλεζεο αληηηίζεληαη νη νηθνιφγνη θαη φζνη ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ηε δεκφζηα πγεία, νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ φηη ν κεγάινο απηφο
αξηζκφο εξγνζηαζίσλ ηζηκέληνπ ζε κηα πεξηνξηζκέλε πεξηνρή, ζα έρεη αξλεηηθέο
επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη ηε δεκφζηα πγεία.
H Παγθφζκηα Σξάπεδα ελδηαθέξεηαη πάιη γηα ην Γηαιφ Υεηκάξξαο
Αληηπξνζσπεία ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, κε επηθεθαιήο ηελ πεξηθεξεηαθή ζπληνληζηή
ηεο γηα ηελ ΝΑ Δπξψπε θα Jane Armitage.επηζθέθζεθε ηελ Αιβαλία απφ ηηο 2 κέρξη 6
Απγνχζηνπ η.ε., , H αληηπξνζσπεία ζπλαληήζεθε θαη κε θαηνίθνπο ηεο ηνπνζεζίαο
Γηαιφ, θνληά ζηε Υεηκάξξα, ηα ζπίηηα θαη θαηαζηήκαηα ησλ νπνίσλ θαηεδάθηζε ε
αζηπλνκία ην 2007. Η θπβέξλεζε είρε αλαθνίλσζε ηφηε φηη ηελ θαηεδάθηζε ησλ ζπηηηψλ
απηψλ πνπ ήηαλ απζαίξεηα, δήηεζε ε Παγθφζκηα Σξάπεδα γηα λα πξνσζήζεη project
ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο. Οη θάηνηθνη έθαλαλ ηα παξάπνλά ηνπο ζηελ
Σξάπεδα, ε νπνία δηέηαμε έξεπλα, πνπ απέδεημε φηη ν ζπληνληζηήο ηνπ project
ρξεζηκνπνίεζε ην φλνκα ηεο Σξάπεδαο γηα λα δψζεη εληνιή ζηελ αζηπλνκία λα
θαηεδαθίζεη ηα θηίξηα. Σν ζθάλδαιν, απηφ είρε απνθηήζεη θαη πνιηηηθφ ραξαθηήξα,
θαζψο ζπληνληζηήο ηνπ project ήηαλ ν ζχδπγνο ηεο θφξεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ θ. αιία
Μπεξίζα, θ. Γηακάξκπεξ Μαιηέδη.
Μείσζε ησλ θαηαζέζεσλ ζηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο
Πηψζε ησλ θαηαζέζεσλ ζηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο θαηά 2,4 δηο Λεθ ζε ζρέζε κε ηνλ
πξνεγνχκελν κήλα, ζεκεηψζεθε ηνλ Ινχιην η.ε.. Ο αιβαληθφο ηχπνο ζε δεκνζηεχκαηα
ηνπ ζηηο αξρέο Απγνχζηνπ η.ε., αλαθέξεηαη ζηελ πεξίνδν Ινπλίνπ 2008, φηαλ απφ ηνλ
παληθφ ηεο θξίζεο, νη πνιίηεο πξνέβεζαλ ζε αλαιήςεηο απφ ηηο ηξάπεδεο πνζψλ
ζπλνιηθνχ χςνπο 16 δηο Λεθ. Η Σξάπεδα Αιβαλίαο, εξκελεχεη ηε κείσζε ησλ
θαηαζέζεσλ, σο απνηέιεζκα ησλ κεηαβνιψλ ζηελ ηζνηηκία ηνπ Δπξψ πξνο ην Λεθ, ελψ
νξηζκέλνη εκπεηξνγλψκνλεο ηελ απνδίδνπλ ζηηο εθινγέο,

Αληηθξνπφκελα ζηνηρεία γηα ηα επηζθαιή δάλεηα ησλ ηξαπεδψλ,
Πηψζε ησλ επηζθαιψλ δαλείσλ θαηά 8,7% ηνπ ζπλφινπ ζεκεηψζεθε ηνλ Ινχλην η.ε
ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο ηνπ πιιφγνπ Σξαπεδψλ ηεο ρψξαο, ηηο νπνίεο επηθαιείηαη ε
ε/θ Shqip, εο 5εο Ινπιίνπ η.ε.. Παξάιιεια νη ηξάπεδεο, κεηά απφ πεξίνδν 2 κελψλ,
παξνπζίαζαλ θεξδνθνξία. ην ζέκα αλαθέξεηαη θαη ε ε/θ Παλνξάκα ε νπνία αλαθέξεη
φηη ηνπο επφκελνπο κήλεο νη ηξάπεδεο ζα κεηξηάζνπλ ηνπο φξνπο ρνξήγεζεο δαλείσλ
ηφζν γηα ηηο επηρεηξήζεηο φζν θαη γηα ηνπο πνιίηεο. Δληειψο αληίζεηα είλαη ηα ζηνηρεία
πνπ παξνπζηάδεη ε αληηπνιηηεπφκελε Κνξξηέξη γηα ην ίδην ζέκα, ε νπνία ππνζηεξίδεη, φηη
ηα επηζθαιή δάλεηα ηνλ Ινχλην, ήηαλ θαηά 1% πεξηζζφηεξα ζε ζχγθξηζε κε ηνλ Απξίιην
θαη φηη νη ηξάπεδεο ησλ Ινχλην δελ θαηάθεξαλ λα ζπγθεληξψζνπλ 360 εθαη. ιεθ απφ ηα
δάλεηα πνπ έρνπλ ρνξεγήζεη.
Μείσζε δαλεηνδφηεζεο επηρεηξήζεσλ απφ ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο
Οη αιβαληθέο, επηρεηξήζεηο πιήηηνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ θξίζε ε νπνία
επηδεηλψλεηαη απφ ηελ κείσζε ηεο δαλεηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηηο εκπνξηθέο
ηξάπεδεο, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο πξφζθαηεο έθζεζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Αιβαλίαο Σνλ
Ινχλην η.ε. ε δαλεηνδφηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ, κεηψζεθε θαηά 2,5 δηο Λεθ ζε ζρέζε κε
ηνλ πξνεγνχκελν κήλα.
Τςειά επηηφθηα νκνιφγσλ δεκνζίνπ
Οη κεγάιεο αλάγθεο ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο γηα εζσηεξηθφ δαλεηζκφ θαη εζσηεξηθέο
ρξεκαηνδνηήζεηο, δηαηεξνχλ ζηα χςε ην επηηφθην ησλ νκνιφγσλ ηνπ δεκνζίνπ, ην νπνίν
απηή ηε ζηηγκή είλαη 9,3%, ελψ ην εζσηεξηθφ ρξένο ηεο ρψξαο έρεη θζάζεη ζηα 3 δηο
Δπξψ. Σν έιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην πξψην 6κελν ηνπ 2009 απμήζεθε 12
θνξέο ζε ζχγθξηζε κε ηελ ίδηα πεξπζηλή πεξίνδν, ελψ ην ηξέρνλ έιιεηκκα, άγγημε θέηνο
ην ξεθφξ ηνπ κείνλ 17% ηνπ ΑΔΠ.
ηακαηάεη ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ε Σξάπεδα ηεο Αιβαλίαο
Γελ ζθνπεχεη λα ζπλερίζεη ηελ άκεζε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δαπαλψλ ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αιβαλίαο, ζην πιαίζην εκβάζπλζεο ηεο
αλεμαξηεζίαο ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο. Η θπβέξλεζε, έιαβε άκεζν δάλεην
απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηνπο κήλεο Γεθέκβξην, Ιαλνπάξην, Μάξηην θαη Απξίιην, κε
απνηέιεζκα ηελ άλνδν ηνπ πιεζσξηζκνχ. Σα άκεζα δάλεηα απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα
είλαη πξαθηηθή ε νπνία εθαξκφζηεθε γηα πξψηε θνξά κεηά απφ πνιιά ρξφληα ζηελ
Αιβαλία. Σν πξψην 6κελν ηνπ 2009, ε θπβέξλεζε ππνρξεψζεθε δχν θνξέο λα ιάβεη
΄΄άκεζα δάλεηα΄΄ απφ ηελ Σξάπεδα Αιβαλίαο, ηελ πξψηε θνξά 3 δηο Λεθ θαη ηε δεχηεξε
7 δηο Λεθ, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο πξνεθινγηθέο δαπάλεο. Σα δχν απηά δάλεηα,
νδήγεζαλ ζηελ ππνηίκεζε ηνπ ηνπηθνχ λνκίζκαηνο Λεθ (ππνρξεψλνληαο ηελ Σξάπεδα
Αιβαλίαο λα θάλεη αλαιήςεηο απφ ηα απνζέκαηά ηεο ζε ζπλάιιαγκα, πξνθεηκέλνπ λα
ζπγθξαηήζεη ηελ πεξαηηέξσ πηψζε ηνπ Λεθ.
Σν ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ γηα ην 2010
Μείσζε ησλ Γεκνζίσλ Γαπαλψλ θαη Δπελδχζεσλ πξνβιέπεη ην ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ
ηνπ έηνπο 2010, ζχκθσλα κε δεκνζηνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο, αθνχ νινθιεξψλεηαη εληφο
ηνπ 2009 ε θαηαζθεπή ηνπ νδηθνχ ηκήκαηνο Ρεζέλ – Καιηκάο Γηα πξψηε θνξά, ην
Τπνπξγείν Παηδείαο ζα ιάβεη πεξηζζφηεξα θνλδχιηα ζε ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα

ππνπξγεία ελψ αχμεζε ησλ δαπαλψλ πξνβιέπεηαη θαη γηα ην Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο.
Δπίζεο, πξνβιέπεηαη αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηηο Μπζηηθέο Τπεξεζίεο SHISH γηα ηηο
νπνίεο πξνβιέπεηαη πξνυπνινγηζκφο χςνπο 12 εθ. Γνι, πνζφ απμεκέλν θαηά 300 ρηι.
Γνιάξηα ζε ζχγθξηζε κε ην 2009. Αληίζεηα κείσζε θαηά 160 ρηι. Γνι πξνβιέπεηαη γηα
ηελ Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο ελψ ην Τπνπξγείν Άκπλαο, ιφγσ ηεο έληαμεο ζην
ΝΑΣΟ, ζα ιάβεη θέηνο 20 εθ. Γνι. πεξηζζφηεξα απφ πέξπζη. Κξηηηθή ζηελ νηθνλνκηθή
πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα, ηελ αχμεζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ θαη ηελ απφδνζε κφλν ηνπ 65% ηνπ δπλακηθνχ ηεο αιβαληθήο
νηθνλνκίαο, άζθεζε ζηηο 4 Απγνχζηνπ η.ε.., ν βνπιεπηήο ηνπ νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο θ.
Ιιίξ Μπέθηα., ζηνλ νπνίν απάληεζε ν Τθππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. εξεθεληίλ έρνπ,
ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν, ην έιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δελ απμήζεθε, παξά ηελ
νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηηο εθινγέο ελψ ην 2010, ε αιβαληθή νηθνλνκία ζα επαλέιζεη ζε
ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο ηάμεσο ηνπ 6%.
Νέα λνκνζεζία γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ
Ννκνζρέδην κε ην νπνίν ηξνπνπνηείηαη ν λφκνο πνπ θαηαξηίζηεθε κεηά απφ απαίηεζε
ηνπ ΓΝΣ θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα, γηα ηε δηάζεζε ησλ ρξεκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ
ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο, πξνσζείηαη απφ ην αιβαληθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. Ο ηζρχσλ
λφκνο πξνβιέπεη λα δηαηίζεληαη γηα ηελ εμφθιεζε ηνπ ρξένπο ηνπ δεκνζίνπ ην 50% ησλ
εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο, ην 30% γηα επελδχζεηο θαη ην 20%
γηα απνδεκίσζε πξψελ ηδηνθηεηψλ θαη πξψελ πνιηηηθψλ θξαηνπκέλσλ. Με ην λέν
λνκνζρέδην ζα πξνβιέπεηαη ηα έζνδα απφ ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο λα δηαηίζεληαη γηα
θάιπςε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ, ψζηε λα παξακέλεη ην έιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
ζηα 50 δηο Λεθ ή ην 4,2% ηνπ ΑΔΠ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν. εκεηψλεηαη φηη ην
πξψην 6κελν ηνπ 2009, νη Γεκφζηεο Γαπάλεο χςνπο 32 δηο. Λεθ αληηζηνηρνχλ ζην 65%
ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηε Βνπιή νξίνπ, ζπλεπψο ην δεχηεξν 6κελν νη δεκφζηεο
δαπάλεο αλακέλεηαη λα μεπεξάζνπλ ην 4,2% ηνπ ΑΔΠ.
Απμεκέλεο νη δεκφζηεο δαπάλεο θαηά ηελ πξνεθινγηθή πεξίνδν
χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ αιβαληθνχ Σχπνπ ζηηο 19 Απγνχζηνπ η.ε., νη δαπάλεο ηεο
θπβέξλεζεο γηα κηζζνχο ηελ επηάκελε πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ-Ινπιίνπ μεπέξαζαλ θαηά 36
εθ. δνι. ην πξνγξακκαηηζκέλν πνζφ, θπξίσο σο απνηέιεζκα ηεο πξφζιεςεο αηφκσλ κε
πξνζσξηλέο ζπκβάζεηο πξηλ απφ ηηο εθινγέο. Αλεμάξηεηα απφ ηε κείσζε ησλ εζφδσλ ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηελ επηάκελε πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ-Ινπιίνπ 2009, ηα έμνδα ζην ζχλνιφ
ηνπο ήηαλ 590 εθαη. δνι. Πάλσ απφ ην κηζφ ηνπ πνζνχ απηνχ, 300 εθαη. δνι.
δαπαλήζεθαλ ζηνλ Οδηθφ Άμνλα Γπξξάρην-Κνχθεο, θπξίσο ηνπο δχν ηειεπηαίνπο κήλεο
πξηλ απφ ηηο εθινγέο.
ε πςειφ επίπεδν δηαηεξείηαη ην έιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
Σν έιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ επηάκελε πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ-Ινπιίνπ 2009
αλήιζε ζην πνζφ ησλ 450 εθαη. δνι. Η ζπγθέληξσζε ησλ εζφδσλ απφ ηελ Δθνξία θαη ηα
ηεισλεία ζπλερίδεη λα απνηειεί πνλνθέθαιν γηα ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. Σελ
επηάκελε πεξίνδν ηνπ 2009, ε Δθνξία θαη ηα Σεισλεία ζπγθέληξσζαλ 65 εθ. δνι.
ιηγφηεξα απφ ην πνζφ πνπ πξνέβιεπαλ. ην κεηαμχ ε θπβέξλεζε ζπλερίδεη ηηο πςειέο
ηεο δαπάλεο, ελψ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηζρπξίδεηαη φηη ζα θαιχςεη απηφ ην
έιιεηκκα κε ηα έζνδα πνπ ζπγθέληξσζε απφ ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο. ην ζχλνιφ ηνπο ηα

έζνδα ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ππνιείπνληαη θαηά 120 εθ. δνι. ησλ πξνβιέςεσλ,
δειαδή πινπνηήζεθαλ κφλν θαηά 93%. Σν κεγαιχηεξν έιιεηκκα ζηα ηεισλεία χςνπο 53
εθ. δνι., ζεκεηψζεθε ζηνλ εηδηθφ θφξν (akciza) επί νξηζκέλσλ πξντφλησλ (θαχζηκα,
ηζηγάξα, πνηά θ.α.). χκθσλα πάληα κε ηε Shqip,
Νένο πξνυπνινγηζκφο ηνλ επηέκβξην
χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ Σχπνπ,ζηηο 19 Απγνχζηνπ η.ε. , ην επηέκβξην, ιφγσ ηεο
θξίζεο, ζα θαηαξηηζζεί λένο πξνυπνινγηζκφο, ν νπνίνο ζα πξνβιέπεη ζπξξίθλσζε ησλ
δαπαλψλ. Θα αλαζεσξεζνχλ ηα πξνγξάκκαηα δαπαλψλ θαη επελδχζεσλ φισλ ησλ
ππνπξγείσλ, ελψ
Σν νζηαιηζηηθφ Κφκκα, ελαληίνλ ηνπ ππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ Ρηληβάλ Μπφληε
Σν Κ κέζσ ηεο εθπξνζψπνπ ηνπ θαο Μηκή Κνδέιη θαηεγφξεζε ζηηο 17 Απγνχζηνπ η.ε.
ηνλ ππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θ. Ρηληβάλ Μπφληε θαη ηελ θπβέξλεζή ηνπ σο ππεχζπλνπο ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ δηέξρεηαη ζήκεξα ε ρψξα, πξνζζέηνληαο επίζεο φηη δελ έρνπλ
ιεθζεί κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο. Η θα Κνδέιη δηεξσηήζεθε ρζεο πψο είλαη
δπλαηφλ, γηα πξψηε θνξά ζε 18 ρξφληα, λα ππνηηκάηαη ην ληφπην λφκηζκα ζε πεξίνδν πνπ
έξρνληαη νη κεηαλάζηεο θαη θέξλνπλ ζπλάιιαγκα, γηαηί ε θπβέξλεζε έιαβε απφθαζε γηα
αθχξσζε ησλ δηαγσληζκψλ γηα έξγα ηνπ δεκνζίνπ θαη γηαηί ε θπβέξλεζε δελ πιεξψλεη
ηηο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο πνπ έρνπλ μεθηλήζεη νδηθά έξγα. ηηο θαηεγνξίεο απηέο, ε
ε εθπξφζσπνο ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο θα Έξια Μερίιη, δήισζε φηη ΄΄ε Αιβαλία
δε δηέξρεηαη θξίζε΄΄, φηη ε θπβέξλεζε πιήξσζε φιεο ηηο εηαηξείεο θαη φηη απιήξσηεο
εηαηξείεο έρεη αθήζεη ν δήκαξρνο Σηξάλσλ θαη πξφεδξνο ηνπ νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο θ.
Έληη Ράκα.
Άλνδνο πιεζσξηζκνχ
Αχμεζε πιεζσξηζκνχ θαηά 2,2% ζε ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηεο πεξπζηλήο
πεξηφδνπ, ζεκεηψζεθε ηνλ Ινχιην η.ε., ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο
INSTAT. Αχμεζε ζεκεηψζεθε ζηηο ηηκέο νξηζκέλσλ ηξνθίκσλ(πρ θξέαο 9%, ςάξη 6,5%,
θξνχηα 8,8%, παξνρή πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ 5,5%, δηάθνξα άιια νηθηαθά πξντφληα
6,4%, παηάηεο 26% ), ζηα βηβιία, ζηα πεξηνδηθά, ζηα εηζηηήξηα γηα εθδειψζεηο αλαςπρήο
θ.α.
Πεξαηηέξσ άλνδνο ηνπ Δπξψ ζηελ ηζνηηκία ηνπ κε ην ηνπηθφ λφκηζκα
Η κεγάιε δήηεζε εθ κέξνπο ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ θαη ε κηθξή πξνζθνξά ζε Δπξψ
έθεξαλ ηε ξαγδαία αλαηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο Δπξψ έλαληη ηνπ Λεθ. ην ηειεπηαίν
δεθαήκεξν Απγνχζηνπ η.ε. ε ε ηζνηηκία μεπέξαζε ηα 131 Λεθ/επξψ, έλα απφ ηα
κεγαιχηεξα χςε πνπ έρεη θαηαγξαθεί απφ ηηο αξρέο ηνπ Ινπιίνπ. Δπηπιένλ, ζηηο 21
Απγνχζηνπ η.ε., ζε εθπνκπή ηνπ ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ Top Channel πξνβιήζεθε
ξεπνξηάδ πνπ έδεηρλε φηη ζε πνιιά εκπνξηθά θαηαζηήκαηα ηεο πφιεο ησλ Σηξάλσλ ηα
πξντφληα πσινχληαη ζε Δπξψ.
Απψιεηα 1900 ζέζεσλ εξγαζίαο.
1900 ζέζεηο εξγαζίαο ράζεθαλ (ζηνλ αξηζκφ απηφ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζέζεηο απφ
ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα) ην πξψην 3κελν ηνπ 2009, ζχκθσλα κε κειέηε ηνπ Τπνπξγείνπ

Δξγαζίαο, ζηελ Αιβαλία. Μφλν νη βηνκεραλίεο θαζφλ αλαθνίλσζαλ φηη ράζεθαλ 10 ρηι.
ζέζεηο εξγαζίαο.
Σξάπεδα ηεο Αιβαλίαο: Η θπβέξλεζε λα εμνηθνλνκήζεη ζπλάιιαγκα γηα ηα ρξέε
Η Σξάπεδα ηεο Αιβαλίαο, ζχκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηεο 16εο Ινπιίνπ η.ε., ζπλέζηεζε
ζηελ θπβέξλεζε λα θαηαξηίζεη εθεδξηθφ ζρέδην εμνηθνλφκεζεο ζπλαιιάγκαηνο,
πξνθεηκέλνπ λα εμνθιήζεη ην κεγάιν θαη πςειφηνθν εμσηεξηθφ ρξένο πνπ δεκηνχξγεζε
πέξπζη. πλέζηεζε επίζεο ζηελ θπβέξλεζε λα θαηαξηίζεη θαλνληζκφ κε ηνπο φξνπο ππφ
ηνπο νπνίνπο ε θπβέξλεζε κπνξεί λα μεθηλήζεη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε ιήςε δαλείσλ
θαζψο θαη λα ζπλάςεη ζπκθσλία κε ην ΓΝΣ, δηφηη θάηη ηέηνην ζα ήηαλ ζεηηθφ. χκθσλα
κε πεγέο ηεο Σξάπεδαο ηεο Αιβαλίαο, ε αλεξγία ζηε ρψξα ην ηέινο ηνπ 2009 ζα αγγίμεη
ην 20% ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ.
Μείσζε αξηζκνχ ηνπξηζηψλ ην πξψην εμάκελν ηνπ 2009
Μεησκέλνο θαηά 4,3% ζε ζχγθξηζε κε ηελ ίδηα πεξπζηλή πεξίνδν ήηαλ ν αξηζκφο ησλ
ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέθζεθαλ ηελ Αιβαλία, ην εμάκελν Ιαλνπαξίνπ-Ινπλίνπ 2009, κε ηελ
εηζξνή ηνπξηζηηθνχ ζπλαιιάγκαηνο λα αλέξρεηαη ζηα 212 εθ. Δπξψ, ελψ ν αξηζκφο ησλ
αιβαλψλ ηνπξηζηψλ ζην εμσηεξηθφ απμήζεθε θαηά 3,6% κε ηηο δαπάλεο ηνπο λα
αλέξρνληαη ζηα 211 εθ. Δπξψ, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Σξάπεδαο ηεο Αιβαλίαο,
Αλαζεσξεί ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ην ΓΝΣ γηα ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο Αιβαλίαο
Η Αιβαλία είλαη απφ ηηο ιηγνζηέο επξσπατθέο ρψξεο νη νπνίεο ζα έρνπλ θέηνο ζεηηθνχο
ξπζκνχο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζχκθσλα κε άξζξν ηνπ πεξηνδηθνχ Monitor, ην νπνίν
ππνγξάθεη ε κφληκh εθπξφζσπνο ηνπ ΓΝΣ ζηελ Αιβαλία θα Ann – Margaret Westin.
Μέρξη ζήκεξα, ην ΓΝΣ εθηηκνχζε φηη νη ξπζκνί νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο
θπκαίλνληαλ γηα ην 2009, ζην 0,4%, ελψ ηψξα, νη λέεο εθηηκήζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ
δεηθηψλ, αλαθέξνληαη ζε ξπζκφ αλάπηπμεο 1%.
Δπαλεμέηαζε ηνπ ΑΔΠ θαη ηνπ πνζνζηνχ αλάπηπμεο ηεο Αιβαλίαο
Η θπβέξλεζε επαλεμεηάδεη ηηο πξνβιέςεηο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Αιβαλίαο
γηα ην 2009. Ο Πξσζππνπξγφο θ αιί Μπεξίζα παξαδέρζεθε ζηηο 26 Απγνχζηνπ η.ε. φηη
έρεη ππάξμεη κείσζε ησλ εζφδσλ, ηελ νπνία ν ίδηνο απνδίδεη ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε,
σζηφζν ηφληζε φηη παξφιν πνπ ην ΓΝΣ είρε πξνεηδνπνηήζεη λα κελ απμεζνχλ νη κηζζνί,
ε Αιβαλία ήηαλ ε κφλε ρψξα ζηελ Δπξψπε πνπ πξαγκαηνπνίεζε θάηη ηέηνην ζε πεξίνδν
νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ο θ. Μπεξίζα αλαθέξζεθε θαη ζηε κείσζε ησλ ηηκψλ ηνπ
πεηξειαίνπ, ηνπ ζηηαξηνχ, ηνπ ζηδήξνπ θ.α. πξντφλησλ, πνπ επέθεξε κείσζε ησλ εζφδσλ
ησλ ηεισλείσλ θαηά 65 εθαη. δνι. Δπηπιένλ, ν θ. Μπεξίζα δήηεζε απφ ηνπο ηνπηθνχο
αηξεηνχο λα κε ρξεζηκνπνηνχλ πάλσ απφ 20% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα κηζζνχο θαη
εμήγγεηιε ηε δεκηνπξγία ελφο Πεξηθεξεηαθνχ Σακείνπ Αλάπηπμεο, νη πφξνη ηνπ νπνίνπ
ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πιεξσκή ησλ κηζζψλ ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε,
επαλαιακβάλνληαο φηη ζθνπφο ηνπ είλαη λα κεηψζεη ηε θνξνινγηθή επηβάξπλζε ησλ
αιβαλψλ πνιηηψλ. ρεηηθά κε ηνλ Γήκαξρν Σηξάλσλ θ. Έληη Ράκα ζρνιίαζε φηη ΄΄είλαη
μεθάζαξν φηη ηα ρξήκαηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηα κεηαηξέπεη ζε κηζζνχο θαη δελ
απνκέλεη ηίπνηα γηα αζθαιηφζηξσζε δξφκσλ, γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνλ πνιίηε

Δπξσπατθή Σξάπεδα: Πξνζνρή ζηα επηζθαιή δάλεηα
Η Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο, πξνεηδνπνίεζε ηελ αιαβαληθή
θπβέξλεζε ζηηο 28 Ινπιίνπ η.ε. λα ιάβεη κέηξα γηα ηα επηζθαιή δάλεηα φπσο ζα πξέ+πεη
άιισζηε λα γίλεη θαη γηα φιεο ηηο άιιεο ρψξεο ηεο πξψελ αλαηνιηθήο Δπξψπεο.. ε
νκηιία ηνπ ζηε Βηέλλε ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα Ινπιίνπ, ν δηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο
δήισζε φηη έλα δεχηεξν θχκα ηεο δηεζλνχο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο αλακέλεηαη λα
πιήμεη ηηο ηξάπεδεο ζηελ Αλαηνιή Δπξψπε ηνπο επφκελνπο κήλεο. Οη ρψξεο πνπ
απεηινχληαη πεξηζζφηεξν απφ ηα επηζθαιή δάλεηα ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε είλαη ε
Σνπξθία, ε Αιβαλία, ε Ρνπκαλία θαη ε Οπθξαλία. ζνλ αθνξά ζηελ Αιβαλία, ην
επίπεδν ησλ επηζθαιψλ δαλείσλ έθζαζε ην Μάην ην 8,9% ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ πνπ
ρνξήγεζαλ νη ηξάπεδεο. Σν επίπεδν ησλ θαζπζηεξεκέλσλ δαλείσλ γηα ηελ ίδηα πεξίνδν,
αλήιζε ζην 7,7% ηνπ ζπλφινπ. Σνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ν αξηζκφο ησλ επηζθαιψλ
δαλείσλ ζηελ Αιβαλία απμήζεθε κε γνξγνχο ξπζκνχο, απηά φκσο δελ απνηεινχλ αθφκα
θίλδπλν γηα ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα ηεο ρψξαο. Μέρξη ηψξα ηα επηζθαιή
δάλεηα ζηελ Αιβαλία ππεξέβεζαλ ηα ζπλεζηζκέλα θέξδε ησλ ηξαπεδψλ.
270 εθ. Δπξψ δσξεά απφ ηελ ΔΔ
Οηθνλνκηθή βνήζεηα χςνπο 270 εθ. Δπξψ γηα ηελ Αιβαλία, ελέθξηλε ε Δπξσπατθή
Δπηηξνπή, ζην πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο ρψξαο γηα ηελ έληαμε ηεο ζηελ ΔΔ.. Γηα
ηελ πεξίνδν 2009 – 2011, ε Αιβαλία ζα ιάβεη ππφ κνξθή ελίζρπζεο απφ ηελ Δ.Δ 269,4
εθ. Δπξψ.
Η Ιηαιία αλαγλσξίδεη ηηο αιβαληθέο άδεηεο νδήγεζεο
Η Ιηαιία αλαγλσξίδεη απφ 15 Απγνχζηνπ η.ε., ηηο λέεο αιβαληθέο άδεηεο νδήγεζεο. Απηφ
ζεκαίλεη, φηη νη αιβαλνί πνιίηεο θάηνρνη αιβαληθήο άδεηαο νδήγεζεο, ζα κπνξνχλ λα ηελ
κεηαηξέςνπλ ζε ηηαιηθή άδεηα νδήγεζεο, ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλνη λα ππνβιεζνχλ
ζηηο ζρεηηθέο εμεηάζεηο.
Βνπιεπηήο ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο ζε απάηε κε απηνθίλεηα
Σν θάθειν κε επηβαξπληηθά ζηνηρεία γηα έμη ππαιιήινπο ηεο Γηεχζπλζεο νδηθψλ
κεηαθνξψλ, νη νπνίνη θαηεγνξνχληαη γηα δηαθζνξά, δηαβίβαζε ε εηζαγγειία ζην
δηθαζηήξην, Οη ππάιιεινη απηνί, άιιαδαλ ηνπο αξηζκνχο πιαηζίνπ πνιπηειψλ
απηνθηλήησλ πνπ είραλ θιαπεί ζην εμσηεξηθφ, ζηε ζπλέρεηα θαηαρσξνχζαλ ζην ζχζηεκα
ηα ζηνηρεία ηνπ θάζε απηνθηλήηνπ κε άιιν αξηζκφ πιαηζίνπ θαη λέεο αιβαληθέο
πηλαθίδεο. Σελ ίδηα ηαθηηθή αθνινχζεζαλ θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ απηνθηλήηνπ ηχπνπ
Mercedes ML 320 ηνπ πξψελ κέινπο ηνπ πξνεδξείνπ ηνπ Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ
Σηξάλσλ θαη λπλ βνπιεπηή ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο θ. Γθηφθ Οπιληέληατ.
Αλαθνίλσζε απνηειεζκάησλ Κεληξηθήο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο
Tα ηειηθά απνηειέζκαηα ησλ εθινγψλ ηεο 28εο Ινπλίνπ, δεκνζηεχηεθαλ ζηηο 01
Απγνχζηνπ η.ε., απφ ηε Κεληξηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή. Γηα ηα νξηζηηθά απνηειέζκαηα,
απαηηείηαη ςεθνθνξία κε εληζρπκέλε πιεηνςεθία, ηνπιάρηζηνλ 5 εθ ησλ 7 κειψλ ηεο
Δπηηξνπήο. Ο πλαζπηζκφο ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο έιαβε 712.745 ςήθνπο ήηνη ην
46,92% θαη 70 έδξεο, ν πλαζπηζκφο ηνπ νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο έιαβε 688.748
ςήθνπο, ήηνη ην 45,34% θαη 66 έδξεο, ν ζπλαζπηζκφο ηνπ νζηαιηζηηθνχ Κηλήκαηνο
Οινθιήξσζεο κε αξρεγφ ηνλ θ. Ίιηξ Μέηα έιαβε 84.407 ςήθνπο ή 5,56% θαη ηέζζεξηο
έδξεο, ελψ ν ζπλαζπηζκφο “Πφινο ηεο Διεπζεξίαο” έιαβε 27.655 ςήθνπο ή 1,82% θαη

δελ θαηάθεξε λα εθιέμεη αληηπξφζσπν ζην λέν θνηλνβνχιην. Πην αλαιπηηθά γηα θάζε
θφκκα μερσξηζηά, ηα απνηειέζκαηα έρνπλ σο εμήο: Tν Γεκνθξαηηθφ Κφκκα έιαβε
610.463 ςήθνπο ή 40,18% πνπ αληηζηνηρεί ζε 68 έδξεο, ην νζηαιηζηηθφ Κφκκα
ζπγθέληξσζε 620.586 ςήθνπο ή 40,85% θαη 65 έδξεο, ην Ρεπνπκπιηθαληθφ Κφκκα
(αλήθεη ζηνλ ζπλαζπηζκφ ηνπ ΓΚ) έιαβε 31.990 ςήθνπο ή 2,11% θαη 1 έδξα, ην
νζηαιδεκνθξαηηθφ θφκκα ηνπ θ. Γθηλνχζη έιαβε 26.700 ςήθνπο ή 1,76% ρσξίο λα
θαηαθέξεη λα εθιέμεη εθπξφζσπν ζην αιβαληθφ θνηλνβνχιην, ην ΚΔΑΓ(ζηνλ
ζπλαζπηζκφ ηνπ Κ) έιαβε 18.078 ςήθνπο ή 1,19% θαη 1 έδξα, ην Κφκκα ησλ
ηζάκεδσλ γηα “Γηθαηνζχλε θαη Οινθιήξσζε” (αλήθεη ζηνλ ζπλαζπηζκφ ηνπ ΓΚ) πήξε
14.477 ςήθνπο ή 0,95% ησλ ςήθσλ θαη 1 έδξα, ην G99(ζηνλ ζπλαζπηζκφ ηνπ Κ) έιαβε
12 θαη πιένλ ρηι. ςήθνπο Απφ ην ζπλαζπηζκφ ηνπ Γεκνθξαηηθνχ θφκκαηνο, ην Βαζηιηθφ
Κφκκα έιαβε πάλσ απφ 10 ρηι. ςήθνπο

