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Η γερµανική Fischtner GMbH&Co θα κατασκευάσει τις γραµµές υψηλής τάσης
Συµφωνία µεταξύ της αλβανικής κρατικής επιχείρησης µεταφοράς ενέργειας και της
γερµανικής Fischtner GMbH&Co υπεγράφη στις 29 Σεπτεµβρίου τ.ε, παρουσία και του
Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας της Αλβανίας κ. Ντριτάν Πρίφτι και του πρέσβη της
Γερµανίας στα Τίρανα, σύµφωνα µε την οποία, η γερµανική κυβέρνηση θα προσφέρει
βοήθεια για την ολοκλήρωση του έργου της κατασκευής της γραµµής υψηλής τάσης 110
KV της Νότιας Αλβανίας. Συγκεκριµένα, η γερµανική κυβέρνηση θα χρηµατοδοτήσει
δωρεάν τη γνωµοδότηση για το έργο, ενώ παράλληλα θα χορηγήσει 49 εκ. Ευρώ µέσω
της γερµανικής τράπεζας KFW για την κατασκευή της γραµµής υψηλής τάσης.
Σηµειώνεται ότι έχει ήδη υπογραφεί συµφωνία µε εταιρεία γερµανικών συµφερόντων,
για την κατασκευή της γραµµής 400 KV Αλβανίας-Κοσόβου.
Ανεξόφλητοι λογαριασµοί ηλεκτρικού ρεύµατος, ύψους 50 εκ. Ευρώ
Ανεξόφλητοι λογαριασµοί ύψους 50 εκ. Ευρώ βαραίνουν το αλβανικό δηµόσιο λόγω
αθέτησης των υποχρεώσεων πληρωµής των καταναλωτών ηλεκτρικής Ενέργειας. Οι
απώλειες στο δίκτυο, επιδεινώνουν τον οικονοµικό ισολογισµό της Εταιρείας ∆ιανοµής
Ρεύµατος (OSSH). Το πρώτο 6µηνο του 2009, πριν από την ιδιωτικοποίηση της
εταιρείας, οι απώλειες της OSSH ανέρχονταν στα 1,4 εκ. MGWh. Το 10% των απωλειών
αυτών αποδίδονται σε τεχνικές απώλειες στο δίκτυο, ενώ οι υπόλοιπες προήλθαν από την
µη εξόφληση των λογαριασµών από τους πελάτες. Ωστόσο, η Παγκόσµια Τράπεζα,
συνιστά στην αλβανική κυβέρνηση να µελετήσει καλά τις συνέπειες που θα έχει η
φηµολογούµενη αύξηση της τιµής του ρεύµατος για τις αλβανικές οικογένειες το 2010,
κυρίως για τις οικογένειες µε χαµηλά και πολύ χαµηλά έσοδα.
Πετρέλαιο πρώτης ποιότητας από την ARMO
Η ιδιωτικοποιηµένη αλβανική πετρελαϊκή εταιρεία ΑRMO παρήγαγε για πρώτη φορά
στην Αλβανία, , στο διυλιστήριο της στην πόλη Μπαλς και διέθεσε στα πρατήρια στην
αγορά πετρέλαιο πρώτης ποιότητας ευρωπαϊκών προδιαγραφών (D1), το πρώτο
δεκαήµερο Σεπτεµβρίου. O επικεφαλής του Τεχνικού Φορέα Επιθεώρησης κ. Ιλίρ
Κούρτι, δήλωσε ότι η ARMO παράγει πλέον στη χώρα πετρέλαιο D1 ευρωπαϊκών
προδιαγραφών και το διαθέτει στην αγορά σε όλα τα πρατήρια της χώρας. Ωστόσο, παρά
την αυξηµένη προσφορά και τη σταθερή τιµή πετρελαίου διεθνώς, οι τιµές των καυσίµων
στην Αλβανία την πρώτη εβδοµάδα Σεπτεµβρίου τ.ε., αυξήθηκαν κατά 5 Λεκ το λίτρο
για το πετρέλαιο και τη βενζίνη.
Θα επανεξεταστούν όλες οι άδειες στον τοµέα της Ενέργειας
Θα επανεξεταστούν όλες οι χορηγηθείσες άδειες στον τοµέα της Ενέργειας, σύµφωνα µε
δηλώσεις του Υπουργού Οικονοµίας, Εµπορίου και Ενέργειας κ. Ντριτάν Πρίφτη, στις
22 Σεπτεµβρίου τ.ε, ώστε να διαπιστωθούν πιθανές παραβιάσεις στην νοµοθεσία και

καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων. Επίσης, σε παρουσίαση της νέας
οργανωτικής δοµής του υπουργείου, ο κ. Πρίφτη δήλωσε ότι µία νέα «∆ιεύθυνση για την
Ενσωµάτωση και την Ολοκλήρωση», θα δηµιουργηθεί σύντοµα στο Υπουργείο
Οικονοµίας, Εµπορίου και Ενέργειας
Το δίκτυο υπεραγορών Mercator στην Αλβανία
Η σλοβενική εταιρεία Mercator η οποία κατέχει ένα από τα µεγαλύτερα δίκτυα
υπεραγορών στην Ευρώπη, πρόκειται να δραστηριοποιηθεί στην Αλβανία εντός του
2009. Το 50% των προϊόντων των Mercator, θα προέρχονται από εγχώριους
παραγωγούς.
Επέκταση του τερµατικού σταθµού του αεροδροµίου Ρίνας των Τιράνων
Ολοκληρώθηκε το τελευταίο δεκαήµερο Αυγούστου τ.ε., η επέκταση του τερµατικού
σταθµού στο διεθνές αεροδρόµιο ΄΄Μητέρα Τερέζα΄΄ στην περιοχή Ρίνας των Τιράνων.
Με την ολοκλήρωση της επένδυσης ύψους 20 εκ. Ευρώ, η χωρητικότητα του
αεροδροµίου ανέρχεται πλέον σε 1,5 εκ. επιβάτες ετησίως. Πρόκειται για τη δεύτερη
φάση της επέκτασης του αεροδροµίου, µε την ολοκλήρωση της οποίας έχουν προστεθεί
13 γκισέ εξυπηρέτησης πελατών, 3 νέες πύλες εισόδου/εξόδου, µπαρ, καταστήµατα, ένα
υποκατάστηµα τραπέζης, και ένα υποκατάστηµα αγοραπωλησίας συναλλάγµατος.
Ιταλική δωρεά δύο µικρών σκαφών
Η Ιταλία, δώρισε στην Αλβανία, στις 8 Σεπτεµβρίου τ.ε., δύο µικρά σκάφη, συνολικής
αξίας 1 εκ. ∆ολ., τα οποία έχουν ναυπηγηθεί προσφάτως και προορίζονται για τον
καθαρισµό της θάλασσας από τη ρύπανση από σκληρά αντικείµενα ή και από καύσιµα
Μείωση ορίων ένταξης επιχειρήσεων στην κατηγορία υπόχρεων καταβολής ΦΠΑ
Την µείωση του ορίου ένταξης των αλβανικών επιχειρήσεων στην κατηγορία των
υπόχρεων καταβολής ΦΠΑ, από τα 8 εκ. Λέκ που ισχύει σήµερα, στα 4 εκ. Λέκ, ζήτησε
η ∆ιοικητής της αλβανικής Εφορίας, κ. Αρτούρ Παπαγιάννη, ώστε να ενισχυθούν τα
δηµόσια έσοδα. Εξάλλου, σύµφωνα µε τον κ. Παπαγιάννη, η µείωση των ορίων δεν
πρόκειται να επηρεάσει την κερδοφορία των επιχειρήσεων αφού ο ΦΠΑ θα επιβαρύνει
τους καταναλωτές. Εξάλλου, στις 28 Οκτωβρίου τ.ε., η αλβανική Βουλή υπερψήφισε το
νοµοσχέδιο για τις τροποποιήσεις στον προϋπολογισµό του 2009, καθώς και το Πακέτο
Φορολογικών Μέτρων για το 2010, το οποίο προβλέπει αύξηση του ειδικού τέλους
(akciza) για τρία προϊόντα και συγκεκριµένα για τον καφέ, για τα καπνά και τα
οινοπνευµατώδη ποτά. Μέλη της οικονοµικής επιτροπής της Βουλής και ο Υπουργός
Οικονοµικών κ. Μπόντε κατά τις οµιλίες τους τόνισαν ότι ο ειδικός φόρος για τα
προϊόντα αυτά θα πρέπει να αυξηθεί και πάλι στο µέλλον, προκειµένου να φθάσει τα
επίπεδα των άλλων χωρών.
Επικύρωση τίτλων παράκτιας ιδιοκτησίας
Εντός του Οκτωβρίου, αναµένεται να ξεκινήσει η διαδικασία επιβεβαίωσης των τίτλων
παράκτιας ιδιοκτησίας, από την αρµόδια κυβερνητική επιτροπή για την «εγκυρότητα των
τίτλων ιδιοκτησίας». Η επιτροπή αυτή υπάγεται στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης.
Σύµφωνα µε τον Υπουργό Γεωργίας, στόχος των επιτροπών αυτών δεν είναι η αφαίρεση
της γης από εκείνους που την έχουν αποκτήσει νόµιµα, αλλά η διερεύνηση των

συνθηκών απόκτησης γης κατά παράβαση του νόµου, ειδικά του νόµου 7501/1991 για τη
διανοµή της γης. Εξάλλου, σύµφωνα µε δήλωση του Συνηγόρου του Πολίτη ενώπιον
του Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου, έξι άρθρα του Συντάγµατος παραβίασε ο νόµος για την
«επαλήθευση των τίτλων κυριότητας» ο οποίος ψηφίσθηκε τον Ιούλιο του 2008. Από την
πλευρά τους οι συνήγοροι της κυβέρνησης υποστήριξαν ότι σκοπός της κυβέρνησης ήταν
να δώσει ένα τέλος στα προβλήµατα αµφισβήτησης της ιδιοκτησίας, ώστε να καταστεί
δυνατόν για τους πολίτες να απευθυνθούν στη δικαιοσύνη.
Σχετικά µε τις τουριστικές επενδύσεις στις παράκτιες περιοχές
Έντονη κριτική στις εκκλήσεις του Πρωθυπουργού κ. Σαλί Μπερίσα, για µαζική δόµηση
στις ακτές του νότου, ασκήθηκε από τον τηλεοπτικό σταθµό Top Channel, ο οποίος την
1η Σεπτεµβρίου τ.ε, µετέδωσε ρεπορτάζ µε τίτλο ΄΄Τουρισµός, χάος ή ανάπτυξη΄΄ στο
οποίο φιλοξενήθηκαν δηλώσεις ειδικών του τουρισµού και των περιφερειακών θεµάτων,
οι οποίοι αναφέρθηκαν στις οικονοµικές και οικολογικές συνέπειες από την µαζική
δόµηση στις ακτές του νότου. Μάλιστα ο κ. Αρτάν Λάµε, πρώην υφυπουργός τοπικής
αυτοδιοίκησης (επί κυβέρνησης Νάνο), υποστηρίζει ότι µπορεί να δηµιουργηθεί µια
χαοτική κατάσταση, µε καταστροφικές συνέπειες για τις ακτές του νότου. Ο ίδιος τόνισε
ότι η οικοδόµηση χωρίς τον απαραίτητο έλεγχο της περιοχής, σηµαίνει απόλυτη
καταστροφή των µοναδικών περιοχών που έχουν µείνει ελεύθερες στα παράλια της
χώρας. Αντίθετη γνώµη, ωστόσο, εξέφρασε ο πολεοδόµος κ. Μπεσνίκ Αλίαϊ, ο οποίος
θεωρεί ότι το σχέδιο αύξησης των παραθεριστικών δωµατίων είναι θετικό, καθώς
υπάρχει ακόµα περιθώριο τουριστικής ανάπτυξης της Αλβανίας, τόσο ως προς τον
αριθµό των επισκεπτών όσο και ως προς το χρόνο διαµονής τους στη χώρα.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεµβρίου 2009 η Αλβανία
κέρδισε από τον τουρισµό 300 εκ. Ευρώ. Την ίδια περίοδο, ωστόσο, οι αλβανοί πολίτες
ξόδεψαν για ταξίδια αναψυχής στο εξωτερικό 297 εκ. Ευρώ. Σύµφωνα µε το Υπουργείο
Πολιτισµού και Τουρισµού, την 8µηνη περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2009 η
Αλβανία δέχθηκε 2,1 εκ. επισκέπτες, από τα οποία 1,4 εκ. αλλοδαπούς, γεγονός που
σηµαίνει ότι ο αριθµός αλλοδαπών που επισκέφθηκαν την Αλβανία την περίοδο
Ιανουαρίου - Αυγούστου 2009, ήταν αυξηµένος κατά 42,5% σε σύγκριση µε την
αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους. Το 63% των αλλοδαπών προέρχονται από
το Κόσοβο και τα Σκόπια. Ακολουθούν πολίτες του Μαυροβουνίου, ιταλοί, έλληνες,
βρετανοί κ.ά. Την περίοδο Ιουνίου - Αυγούστου 2009, επισκέφθηκαν την Αλβανία 8%
λιγότεροι κοσοβάροι και 5% λιγότεροι πολίτες της ΠΓ∆Μ σε σχέση µε την ίδια περυσινή
περίοδο
Η µετανάστευση, ο λόγος για τις µεγάλες ακαλλιέργητες εκτάσεις
Σύµφωνα µε το αλβανικό Υπουργείο Γεωργίας, εξαιτίας, της µετανάστευσης, το 10%
περίπου της καλλιεργήσιµης γης της Αλβανίας, παραµένει ανεκµετάλλευτο. Πάνω από
50.000 στρέµµατα γεωργικής γης παραµένουν χέρσα, κυρίως στις περιοχές όπου
καταγράφονται υψηλά ποσοστά µετανάστευσης, όπως η περιοχή της ∆ρόπολης
Αργυροκάστρου, του Κουρµπίν (στην περιφέρεια της Λέζας, στη Β∆ Αλβανία) και της
Μυζεκέγιας (κοντά στην πόλη Λούσνια
Υψηλή περιβαλλοντική µόλυνση σύµφωνα µε την Ανώτατη Ελεγκτική Αρχή
Την χορήγηση αδειών το χρονικό διάστηµα 2007-2008, εκ µέρους του αλβανικού
υπουργείου περιβάλλοντος, χωρίς να τηρούνται τα αναγκαία περιβαλλοντικά πρότυπα,

διαπίστωσε σε σχετικούς ελέγχους η Ανώτατη Ελεγκτική Αρχή (The High State Audit)
(HAS). Οι χορήγηση αυτών των αδειών είχε δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. Οι
επιβαρύνσεις είναι ιδιαίτερα σηµαντικές στις περιοχές Σαράντα, Αργυρόκαστρο,
Ντίµπρα, Κούκες, Πούκα, Μάτ, Λιµπράζντ, και Πόγραδετς, όσον αφορά στην ποιότητα
του ατµοσφαιρικού αέρα, ενώ σηµαντικά επίπεδα µόλυνσης παρατηρούνται σταους
ποταµούς Λάνα των Τιράνων και Γκζανίκα. Όσον αφορά στις ακτές, οι καθαρότερες
είναι η ακτή της ∆έρµης, της Χιµάρας, του Μπόρς, της Ραντίµα, της Βελιπόντζα και της
Σεκτζίνη,
Οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
στην Αλβανία
Σε συνέντευξη του στις 12 Σεπτεµβρίου τ.ε., ο επικεφαλής του Γραφείου Τιράνων της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBDR), κ. Ντάνιελ Μπεργκ,
τονίζει ότι οι προτεραιότητες της Τράπεζας στην Αλβανία, είναι να χρηµατοδοτήσει
σχέδιο για την Ενέργεια, για την κατασκευή µικρών Υδροηλεκτρικών σταθµών, για τον
εκσυγχρονισµό των λιµένων του ∆υρραχίου, της Αυλώνας, των Αγ. Σαράντα και του
Σενγκίν Λέζας στη Β. Αλβανία, καθώς και για έργα σε διάφορους δήµους της χώρας
αλλά και στον ιδιωτικό τοµέα της Αλβανίας.
Βελτίωσε την θέση της ως προς την παγκόσµια κατάταξη, η Αλβανία
Η Παγκόσµια Τράπεζα, δηµοσίευσε στις 9 Σεπτεµβρίου τ.ε την έκθεσή της
΄΄Επιχειρηµατικότητα 2010΄΄, η οποία αφορά 183 χώρες, και η οποία κατατάσσει την
Αλβανία στην 82η θέση από την 86η που ήταν το 2009. Στην έκθεση, τονίζεται ότι η
Αλβανία έχει εκπληρώσει σηµαντικές οικονοµικές µεταρρυθµίσεις, διευκολύνοντας την
διαδικασία δηµιουργίας µιας επιχείρησης, αν και παρατηρούνται καθυστερήσεις στη
καταγραφή των τίτλων ιδιοκτησίας και στην αδειοδότηση για τις οικοδοµές. Η χορήγηση
αδειών δόµησης, η καταβολή των φόρων και η απασχόληση εργατικού δυναµικού
παραµένουν οι πιο προβληµατικοί δείκτες για την Αλβανία. Ωστόσο η χώρα σηµείωσε
πρόοδο στην προστασία των επενδυτών µε το σχετικό νόµο που ψήφισε, καθώς και στην
απλούστευση των διαδικασιών απόκτησης άδειας λειτουργίας µιας επιχείρησης. Από την
έκθεση, προκύπτει ότι η Αλβανία δεν πραγµατοποίησε πρόοδο το 2009 για τη βελτίωση
του επιχειρηµατικού κλίµατος, διότι οι πραγµατική φορολογία επί των επιχειρήσεων,
κυµαίνεται σε υψηλό επίπεδο, παρά τις κυβερνητικές δηλώσεις για ΄΄µετατροπή της
Αλβανίας στη χώρα µε τους χαµηλότερους φόρους στον κόσµο΄΄. Σύµφωνα µε την
έκθεση, πέρυσι οι επιχειρήσεις διέθεσαν το 45% των κερδών τους για να εξοφλήσουν
τους διάφορους φόρους. Στα συµπεράσµατα της έκθεσης αυτής αντιτάχθηκε ο
Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Φλοριάν Μίµα, ο οποίος χαρακτήρισε λανθασµένη και
χωρίς νόηµα τη µεθοδολογία που χρησιµοποίησε η Παγκόσµια Τράπεζα στην ετήσια
έκθεσή της η οποία δε λαµβάνει υπόψη το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Τα στοιχεία του
Υπουργείου Οικονοµικών, σύµφωνα µε τον κ. Μίµα, αποδεικνύουν ότι οι φόροι στην
Αλβανία αποτελούν το 12% των κερδών µιας επιχείρησης και όχι το 45%, όπως
ισχυρίζεται η Παγκόσµια Τράπεζα στην έκθεσή της. Σύµφωνα µε την έκθεση της
Παγκόσµιας Τράπεζας, στις υπόλοιπες χώρες της περιοχής το ποσοστό των φόρων επί
των κερδών κυµαίνεται από 16% σε 34% και µόνο στην Αλβανία είναι 45%.

Η Αλβανία 57η στον κόσµο ως προς την οικονοµική ελευθερία
«Η Αλβανία κατατάσσεται στην 57η θέση στον κόσµο, σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση
΄΄Η οικονοµική ελευθερία στον κόσµο΄΄ για το 2009», όπως ανακοίνωσε στις 15
Σεπτεµβρίου τ.ε., το Αλβανικό Κέντρο Οικονοµικών Μελετών (ACER). Το 2008, η
Αλβανία καταλάµβανε την 65η θέση. Η έκθεση για την οικονοµική ελευθερία στον
κόσµο αναφέρεται σε 141 χώρες και καταρτίζεται από το Ινστιτούτο ΄΄Fraser΄΄ στον
Καναδά σε συνεργασία µε ανεξάρτητα ινστιτούτα από 75 χώρες του κόσµου.
Τελευταία η θέση της Αλβανίας στα Βαλκάνια, ως προς την ανταγωνιστικότητα
Η Αλβανία, κατέχει την 96η θέση σε σύνολο 133 χωρών, σε λίστα που κατάρτισε το
∆ιεθνές Οικονοµικό Φόρουµ για την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας. Η Αλβανία
κατέχει την τελευταία θέση στην περιοχή των Βαλκανίων ως προς την
ανταγωνιστικότητα. Ως αρνητικοί παράγοντες για την οικονοµία της χώρας
επισηµαίνονται η διαφθορά, η έλλειψη υποδοµών και το ιδιοκτησιακό
Έκθεση Σ.τ.Ε.: Χαλαρός ο τρόπος αντιµετώπισης της διαφθοράς
Η καταπολέµηση της διαφθοράς στην Αλβανία εξακολουθεί να γίνεται σε ρυθµούς που
χαρακτηρίζονται πολύ χαλαροί για να καταστεί δυνατό το ξερίζωµα αυτού του
φαινοµένου. Αυτό είναι το αποτέλεσµα της έκθεσης της οµάδας κρατών του Συµβουλίου
της Ευρώπης κατά της διαφθοράς (GRECO), η οποία δηµοσιεύτηκε στο Στρασβούργο.
Στην έκθεση τονίζεται ότι πέραν των θεωρητικών προσπαθειών καταπολέµησης της
διαφθοράς, η εφαρµογή των ποινών στην πράξη παραµένει µεγάλο πρόβληµα.
Στρατηγική 2009-2013 για τη δηµόσια διοίκηση
Η τετραετής στρατηγική 2009-2013 της αλβανικής κυβέρνησης προβλέπει αλλαγή του
νοµοθετικού πλαισίου για τη δηµόσια διοίκηση, σύµφωνα µε δηλώσεις του
Πρωθυπουργού της Αλβανίας κ. Σαλί Μπερίσα στις 19 Σεπτεµβρίου τ.ε., προκειµένου να
διευρύνει το σώµα των δηµοσίων υπαλλήλων και να τους προστατεύσει από πολιτικές
κινήσεις σε βάρος τους. Το φαινόµενο της απόλυσης των δηµοσίων υπαλλήλων στην
Αλβανία, αποτελεί κηλίδα, για την οποία η χώρα έχει δεχτεί πολλές φορές επικρίσεις σε
εκθέσεις διεθνών φορέων. Για τη στρατηγική αυτή προβλέπεται και η ίδρυση ανώτατης
σχολής για την δηµόσια διοίκηση, που θα ενισχύσει την εµπειρία του προσωπικού. Ο
Π/Θ χαρακτήρισε τη δηµόσια διοίκηση ως τον κύριο κορµό για την εκπλήρωση των
µεταρρυθµίσεων ενόψει της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της χώρας.
Προτεραιότητα στην παραγωγική ανασυγκρότηση της αλβανικής οικονοµίας
Η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, η µετατροπή της αλβανικής οικονοµίας από
καταναλωτική σε παραγωγική και η ανάδειξη της Αλβανίας σε περιφερειακή ενεργειακή
υπερδύναµη, αποτελούν τους στόχους του νέου υπουργού Οικονοµίας και Ενέργειας της
Αλβανίας κ. Ντριτάν Πρίφτι, σύµφωνα µε δηλώσεις του στις 3 Σεπτεµβρίου τ.ε..
Αναφερόµενος στην ίδρυση πυρηνικού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής Ενέργειας στην
Αλβανία, ο κ. Πρίφτι δήλωσε πως είναι νωρίς για µια τέτοια απόφαση, αλλά δεν
απέκλεισε το ενδεχόµενο πραγµατοποίησης αυτού του σχεδίου, στο µέλλον.

Προειδοποιήσεις του διοικητή της Τράπεζας της Αλβανία
Την διαφωνία του προς τις εκτιµήσεις του Πρωθυπουργού κ. Σαλί Μπερίσα, για ΄΄έως
και διψήφιους ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης΄΄, εξέφρασε σε δηλώσεις του την πρώτη
εβδοµάδα Σεπτεµβρίου τ.ε., ο ∆ιοικητής της Τράπεζας της Αλβανίας κ. Αρντιάν
Φουλάνι, ο οποίος ασκεί ανοικτά κριτική στην κυβέρνηση για τις δηµόσιες δαπάνες και
το δηµόσιο έλλειµµα που αυτές δηµιούργησαν.
Ραγδαία υποτίµηση του Λεκ
Το αλβανικό νόµισµα, σηµείωσε µεγάλη πτώση στις 24 Σεπτεµβρίου τ.ε., γεγονός που
ανάγκασε τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Ριντβάν Μπόντε και τον διοικητή της Τράπεζας
της Αλβανίας κ. Αρντιάν Φουλλάνι να απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να µην
πανικοβάλλονται και να τους ενηµερώσουν ότι η υποτίµηση δεν αφορά «τις βάσεις της
αλβανικής οικονοµίας», όπως τόνισε ο κ. Φουλλάνι. Συνολικά, το Λεκ έχασε 3% της
αξίας του µέσα σε τρεις ηµέρες και σηµείωσε την µεγαλύτερη εβδοµαδιαία διακύµανση
των τελευταίων ετών, µε µέση τιµή το πρωί της 24ης Σεπτεµβρίου, τα 138,6 Λεκ ανά
Ευρώ. Ο Υπουργός κ. Μπόντε, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι διαστρέβλωσε
δήλωση του Πρωθυπουργού προ ηµερών ότι ενδέχεται στο µέλλον η Αλβανία να
υιοθετήσει το Ευρώ για να πανικοβάλει τους πολίτες, αναφερόµενος στην οµιλία του
Πρωθυπουργού της Αλβανίας κ. Σαλί Μπερίσα, στις 17 Σεπτεµβρίου τ.ε. στην
συνάντηση των διοικητών των Κεντρικών Τραπεζών στα Τίρανα, την οποία διοργάνωσε
η Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας, κατά την οποία, ο κ. Μπερίσα δήλωσε ότι ο µόνος
τρόπος να καταπολεηθεί η υποτίµηση του Λεκ είναι να υιοθετηθεί το Ευρώ.
Εµπειρογνώµονες στα Τίρανα, συνδέουν την υποτίµηση του νοµίσµατος µε τις µεγάλες
δαπάνες της κυβέρνησης τα δύο τελευταία χρόνια, κατά τα οποία το ∆ηµόσιο Έλλειµµα
ξεπέρασε το 6% του ΑΕΠ, γεγονός που συνέβαλλε στην αύξηση του ελλείµµατος των
τρεχουσών συναλλαγών,
Επιδείνωση των οικονοµικών δεικτών
Επίσηµα στατιστικά στοιχεία αναφέρουν µείωση των δηµοσίων εσόδων κατά 15%. Τον
Αύγουστο αυξήθηκε το ∆ηµόσιο Έλλειµµα κατά 23 εκ. δολ, αφού µειώθηκαν τα έσοδα
από τον ειδικό φόρο akciza και από το φόρο επί των κερδών.Ο πληθωρισµός τον
Αύγουστο, ανήλθε σε 2,2%, οι τιµές των τροφίµων όµως, και ειδικά των λαχανικών,
ήταν αυξηµένες κατά 30% σε σύγκριση µε τον Αύγουστο του 2008, µε αποτέλεσµα να
εκµηδενιστούν οι αυξήσεις των µισθών και συντάξεων στις οποίες προέβη η κυβέρνηση
το Μάιο Το πρώτο εξάµηνο του 2009 τα µεταναστευτικά εµβάσµατα ανήλθαν σε 394 εκ.
Ευρώ, ποσό µειωµένο κατά 6,1% σε σύγκριση µε το πρώτο εξάµηνοµηνο του 2008
∆εν θα πραγµατοποιηθεί αύξηση µισθών και συντάξεων µέχρι το τέλος του έτους.
Στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συµβουλίου της 2ας Σεπτεµβρίου τ.ε., εγκρίθηκε ο
συµπληρωµατικός προϋπολογισµός, έως το τέλος του 2009, µε µείωση κατά 700 εκ. Λέκ
των αρχικά προβλεπόµενων έκτακτων δαπανών ύψους 7,7 δις Λεκ, οι οποίες επρόκειτο
να διατεθούν για την δεύτερη δόση της αύξησης των µισθών και των συντάξεων. ¨Όπως
δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Σερεφεντίν Σέχου, η κυβέρνηση
αδυνατεί να προβεί σε αύξηση µισθών και συντάξεων για το τρέχον έτος.

Σηµαντικός εµπορικός εταίρος της Αλβανίας η Ελλάδα.
Η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι ένας από τους πλέον σηµαντικούς εταίρους της
Αλβανίας, όσον αφορά στις εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων. Σύµφωνα µε το
Ινστιτούτο Στατιστικής (INSTAT), κατά τη διάρκεια του Ιουλίου τ.ε. οι εισαγωγές από
την Ελλάδα ανήλθαν σε 6.167 δις Λεκ, ενώ συνολικά για την περίοδο του τελευταίου
επταµήνου η αξία των εισαγωγών ανέρχεται σε 37.409 δις Λεκ , από 15.272 δις Λεκ που
ήταν το πρώτο τρίµηνο του έτους.
Το Φθινόπωρο η απόφαση για την αίτηση της Αλβανίας προς την ΕΕ.
Η ΕΕ θα αποφανθεί το φθινόπωρο σχετικά µε την αίτηση της Αλβανίας για την ένταξη
της στις ευρωπαϊκές δοµές, όπως δήλωσε η Υπουργός Ολοκλήρωσης και Ενσωµάτωσης
κα Μαιλίντα Μπρέγκου στις 21 Σεπτεµβρίου τ.ε., αφού σύµφωνα µε την κα Μπρέκου η
αλβανική κυβέρνηση «πέρασε» µε επιτυχία το τέστ των εκλογών. Επίσης, ελπιδοφόρες
για θετική έκβαση του αιτήµατος της Αλβανίας για να αποκτήσει το καθεστώς χώρας
υποψήφιας προς ένταξη στην Ε.Ε, χαρακτηρίστηκαν από τον αλβανικό Τύπο, οι
δηλώσεις του Πρωθυπουργού της Σουηδίας και του ιταλού Υπουργού Εξωτερικών, στις
30 Σεπτεµβρίου τ.ε.
Η Ουγγαρία στηρίζει την πορεία της Αλβανίας προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
Η Ουγγαρία υποστηρίζει την Αλβανία στην πορεία της προς την ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση, σύµφωνα µε τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου της Ουγγαρίας κ. Μπέλα
Κατόνα, κατά τη διάρκεια επίσκεψης της προέδρου του αλβανικού Κοινοβουλίου κας
Γιοζεφίνας Τοπάλλι στο πλαίσιο της συνάντησης των Προέδρων των Κοινοβουλίων της
περιοχής, στις 20 Σεπτεµβρίου τ.ε..
Έγκριση της Συµφωνίας Ελλάδος –Αλβανίας, για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών
Στις 25 Σεπτεµβρίου τ.ε., η αρµόδια επιτροπή, ενέκρινε τη συµφωνία Ελλάδος –
Αλβανίας, για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στη βάση του διεθνούς δικαίου.
Στην αίθουσα της επιτροπής παρέστησαν µόνον οι βουλευτές της πλειοψηφίας, οι οποίοι,
δεν εξέφρασαν καµία αντίρρηση για την έγκρισή της συµφωνίας µετά την ολοκλήρωση
της εισήγησης εκ µέρους των εµπειρογνωµόνων του Υπουργείου Εξωτερικών της
Αλβανίας. Οι εµπειρογνώνοµες του Υπουργείου Εξωτερικών ανέφεραν ότι µε την
υπογραφή αυτής της συµφωνίας οριστικοποιείται η διαδικασία οριοθέτησης των
θαλασσίων συνόρων εντός των οποίων οι δύο χώρες θα ασκούν τα κυριαρχικά τους
δικαιώµατα για την εκµετάλλευση και την εξερεύνηση των φυσικών τους πόρων
σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο.
Επαφές Μπερίσα και Μέτα στη Νέα Υόρκη
Σύµφωνα µε δηλώσεις του Πρωθυπουργού της Αλβανίας κ. Σαλί Μπερίσα, στις 28
Σεπτεµβρίου τ.ε., κατά τη διάρκεια της παραµονής του στις ΗΠΑ για την 64η συνεδρίαση
της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, έλαβε µεγάλη υποστήριξη
για τρία σηµαντικά θέµατα που κυριάρχησαν στην ατζέντα του και συγκεκριµένα α) για
την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της Αλβανίας, β) για τα επενδυτικά σχέδια για τη χώρα και
γ) για την αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου. Ο κ. Μπερίσα τόνισε ότι
στη Νέα Υόρκη βρήκε µεγάλη υποστήριξη για το θέµα της φιλελευθεροποίησης των
θεωρήσεων και για την εξέταση του αιτήµατος για να λάβει η Αλβανία καθεστώς χώρας

υποψήφιας για ένταξη στην Ε.Ε. Σηµειώνεται ότι στο περιθώριο των εργασιών της 64ης
Γενικής Συνέλευση του ΟΗΕ, ο κ. Σαλί Μπερίσα και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ κ. Μπαράκ
Οµπάµα αντάλλαξαν σύντοµο χαιρετισµό, ενώ σε δείπνο-γκαλά που παρέθεσε ο
Πρόεδρος των ΗΠΑ µε καλεσµένους προσωπικότητες από όλον τον κόσµο, ο κ.
Μπερίσα, , άδραξε την ευκαιρία για µια µικρή συνάντηση µε τον πρόεδρο Οµπάµα, στον
οποίο µάλιστα απηύθυνε πρόσκληση να επισκεφτεί τα Τίρανα. Από την πλευρά του ο κ.
Οµπάµα, εξέφρασε τη θετική του άποψη για τον αλβανικό λαό. Ιδιαίτερη αναφορά
πραγµατοποιήθηκε στον αλβανικό Τύπο, σχετικά µε τις συναντήσεις του κ. Μπερίσα µε
τον πρόεδρο της Σερβίας κ. Μπόρις Τάντιτς, µε τον οποίο συµφώνησαν για περαιτέρω
σύσφιγξη των διµερών σχέσεων αλλά και για ανταλλαγή επισκέψεων υψηλού επιπέδου,
καθώς και µε τον πρόεδρο της Κροατίας κ. Στίπε Μέσιτς αλλά και µε τον Πρωθυπουργό
της Τουρκίας κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, µε τον οποίο, µεταξύ άλλων, συζητήθηκαν
θέµατα επενδύσεων και ευρύτερα οικονοµικής συνεργασίας, όπως επίσης και το θέµα
του Κοσσυφοπεδίου. Κατά την διάρκεια της παραµονής του στην Νέα Υόρκη, ο κ.
Μπερίσα πραγµατοποίησε συνάντηση µε τον Εµίρη του Κατάρ, στον οποίο ανέπτυξε τις
επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η Αλβανία σε τοµείς όπως η επεξεργασία και η
εκµετάλλευση του φυσικού αερίου. Εξάλλου, ο αντιπρόεδρος της αλβανικής κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών κ. Ιλίρ Μέτα πραγµατοποίησε σηµαντικές συναντήσεις µε
αξιωµατούχους διαφόρων χωρών, όπως την Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ κα χίλαρυ
Κλίντον, τον βοηθό ΥΠ.ΕΞ. των ΗΠΑ κ. Στιούαρτ Τζόουνς και τους Υπουργούς
Εξωτερικών της Κύπρου και της Ρουµανίας. Στις 23 Σεπτεµβρίου τ.ε. ο Πρωθυπουργός
της Αλβανίας ήταν το τιµώµενο πρόσωπο κατά το κλείσιµο του δείκτη NASDAQ. Κατά
τη διάρκεια της εκδήλωσης στον προβολέα της NASDAQ προβλήθηκαν εικόνες από
ωραίες τοποθεσίες της Αλβανίας και ένα µικρό ντοκιµαντέρ, ενώ ο χαιρετισµός του κ.
Μπερίσα µεταδόθηκε από τα σηµαντικότερα τηλεοπτικά δίκτυα που ειδικεύονται στις
οικονοµικές ειδήσεις. Τέλος, στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, ο κ.
Μέτα, έλαβε µέρος και στη συνάντηση των ΥΠ.ΕΞ. των χωρών του Οργανισµού
Ισλαµικής ∆ιάσκεψης, ενώ πραγµατοποίησε συναντήσεις µε τις ηγεσίες των οργανώσεων
των αλβανο-αµερικανών, Vatra (΄΄Εστία΄΄) και του Αλβανο-αµερικανικού Εθνικού
Συµβουλίου (NAAC).
Συνάντηση του Πτ∆ κ. Τόπι µε τον νέο πρέσβη της Τουρκίας
Τη σηµασία της επέκτασης της οικονοµικής συνεργασίας Αλαβνίας - Τουρκίας σε
κλάδους σηµαντικούς για την ανάπτυξη της χώρας, όπως την ενέργεια, τις υποδοµές, τον
τουρισµό, τις τηλεπικοινωνίες κ.α., τόνισε ο Πρόεδρος της Αλβανικής ∆ηµοκρατίας κ.
Μπαµίρ Τόπι, κατά την τελετή των διαπιστευτηρίων του νέυ πρέσβη της Τουρκίας στην
Αλβανία, κ. Χασάν Σετσιλίρ Ασάν, στις 3 Σεπτεµβρίου τ.ε. Ο κ. Τόπι αναφέρθηκε στις
εσωτερικές εξελίξεις και στις επιτυχίες της εξωτερικής πολιτικής της Αλβανίας,
τονίζοντας ιδιαίτερα την προσχώρησή της στο ΝΑΤΟ και την υποβολή αίτησης ένταξης
στην Ε.Ε, αξιολογώντας την υποστήριξη και τη βοήθεια που έχει προσφέρει η Τουρκία
στην Αλβανία κατά την διαδικασία ένταξής της στο ΝΑΤΟ τονίζοντας ότι η Τουρκία
παραµένει στρατηγικός εταίρος στην περιοχή.
Αλβανο-τουρκική συνεργασία στον τοµέα των µεταλλευµάτων
Η ενθάρρυνση των τουρκικών επενδύσεων στην Αλβανία, ιδίως στον τοµέα των
ορυχείων, θα συνεχιστεί και στο µέλλον, όπως τονίστηκε στη συνάντηση που είχε ο

Υπουργός Οικονοµίας και Ενέργειας κ. Ντριτάν Πρίφτι µε τον τούρκο πρέσβη στα
Τίρανα κ. Χασάν Ασάν, στις 29 Σεπτεµβρίου τ.ε.. Ο κ. Πρίφτι, αναφερόµενος στις
δυνατότητες συνεργασίας στον τοµέα της εξόρυξης µεταλλευµάτων, επισήµανε ότι τα
αποθέµατα χρωµίου, νικελίου, χαλκού και ψευδαργύρου στην Αλβανία είναι ένα
σηµαντικό δυναµικό προβολής της χώρας στη διεθνή αγορά. Ο τούρκος πρέσβης
τάχθηκε υπέρ της ενθάρρυνσης των τουρκικών επενδύσεων στην Αλβανία και ανέφερε
το παράδειγµα επιτυχηµένων τουρκικών εταιρειών στην Αλβανία, όπως η Kurum, η
Calik Group κ.ά.
Επίσκεψη του Πτ∆ Τόπι στο Μαυροβούνιο
Επίσκεψη στο Μαυροβούνιο πραγµατοποίησε στις 17 Σεπτεµβρίου τ.ε. ο Πρόεδρος της
∆ηµοκρατίας της Αλβανίας , µετά από πρόσκληση του Πρόεδρου της ∆ηµοκρατίας του
Μαυροβουνίου κ. Φιλίπ Βουγιάνοβιτς. Κατά την διάρκεια της επίσκεψής του, ο κ. Τόπι
θα συναντηθεί µε τον κ Βουγιάνοβιτς, µε τον Πρωθυπουργό του Μαυροβουνίου κ.
Τζουκάνοβιτς, καθώς επίσης και µε υψηλόβαθµους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου και
των τοπικών αρχών.
Τελική έκθεση των τοπικών παρατηρητών για τις εκλογές της 28ης Ιουνίου
∆ηµοσιοποιήθηκε στις 4 Σεπτεµβρίου τ.ε., από την αποτελούµενη από έξι (6) αλβανικούς
οργανισµούς «Ένωση των Τοπικών Παρατηρητών», η τελική έκθεση για την εκλογική
διαδικασία της 28ης Ιουνίου. Η «Ένωση», τόνισε ότι σε αυτές τις εκλογές η χώρα, η
πολιτική, οι ψηφοφόροι αλλά και η κοινωνία των πολιτών επέδειξαν ευσυνειδησία στις
υποχρεώσεις που έχει η Αλβανία ως µέλος του ΝΑΤΟ, χωρίς ωστόσο να παραλειφθούν,
η µεγάλη διάρκεια της διαδικασίας καταµέτρησης, το φαινόµενο της µαζικής ψήφου και
τα πολλαπλά προβλήµατα εκπαίδευσης των πολιτικών εκπροσώπων στις εκλογικές
επιτροπές. Θετικά αξιολογήθηκαν η λειτουργία του ηλεκτρονικού µητρώου, η
χρησιµοποίηση των ταυτοτήτων και η ειρηνική και ήσυχη διαδικασία. Στην έκθεση τη
θετικότερη αξιολόγηση πήραν η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, το Εκλογοδικείο και η
Αστυνοµία, ενώ επικρίθηκε το γεγονός ότι τα πολιτικά κόµµατα δεν µπόρεσαν να κάνουν
πράξη τη συµµετοχή των γυναικών κατά ποσοστό 30% στο Κοινοβούλιο.
Αντιδράσεις για την έκθεση του ΟΑΣΕ
Τα σχόλια για την τελική έκθεση των παρατηρητών του ΟΑΣΕ/ODIHR για τις εκλογές
της 28ης Ιουνίου κυριαρχούν στην θεµατολογία των αλβανικών Μ.Μ.Ε., τον µήνα
Σεπτεµβριο. Ο πρόεδρος του ΣΚ Έντι Ράµα σε δηλώσεις του χθες το µεσηµέρι
υποστήριξε ότι η έκθεση δικαιώνει τη στάση του ΣΚ και την άποψή του ότι η
δηµοκρατία στην Αλβανία βρίσκεται σε κίνδυνο. Στην πρώτη επίσηµη αντίδραση του ΣΚ
για τη δηµοσίευση της έκθεσης ΟΑΣΕ/ODHIR ο κ. Ράµα έκανε λόγο για ΄΄κρατικό
έγκληµα΄΄, το οποίο είναι και ο λόγος που το ΣΚ αποφάσισε την αποχή από το
κοινοβούλιο και αυτό δεν συνδέεται µόνο µε τις εκλογές της 28ης Ιουνίου, αλλά και µε
τις επόµενες που θα διεξαχθούν στην Αλβανία. Ο κ. Ράµα τόνισε πως δε δέχεται τη
διαπίστωση της έκθεσης ότι δεν υπήρξαν τεκµήρια που να αποδεικνύουν τη νοθεία του
εκλογικού αποτελέσµατος, αφού, σύµφωνα µε τον ίδιο, η αλήθεια κρύβεται µέσα στις
κάλπες. Ο πρόεδρος του Σοσιαλιστικού Κινήµατος Ολοκλήρωσης κ. Ιλίρ Μέτα και
πλέον υπουργός Εξωτερικών και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης χαρακτήρισε την έκθεση
του ΟΑΣΕ/ODHIR ως ρεαλιστική και εποικοδοµητική και πρόσθεσε ότι µε τη

δηµοσίευση της έκθεσης δόθηκε ένα τέλος στην εποχή των εκλογικών αµφισβητήσεων.
Εξάλλου, οι ΗΠΑ µέσω δήλωσης της Πρεσβείας τους στα, αξιολογούν θετικά τη
δηµοσίευση της τελικής έκθεσης του ΟΑΣΕ/ODHIR για τις εκλογές της 28ης Ιουνίου
στην Αλβανία Η δήλωση αναφέρει ακόµη ότι η έκθεση του ODHIR παράλληλα
διαπίστωσε και ελλείψεις, όπως τα προβλήµατα στην καταµέτρηση και καταγραφή των
ψήφων, η µονόπλευρη στάση που κράτησαν ορισµένων Μ.Μ.Ε., οι πιέσεις από πολιτικά
κόµµατα και την ίδια την κυβέρνηση στο διάστηµα των εκλογών
Ψήφος εµπιστοσύνης και ορκωµοσία της νέας κυβέρνησης
Ορκίστηκε στις 17 Σεπτεµβρίου τ.ε., ενώπιον του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας κ.
Μπαµίρ Τόπι, η νέα αλβανική κυβέρνηση, η οποία έλαβε αργά το βράδυ της 16ης
Σεπτεµβρίου, ψήφο εµπιστοσύνης µε ψήφους 74 υπέρ και 1 κατά. Στη συνεδρίαση του
κοινοβουλίου, απουσίαζαν οι βουλευτές της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, ενώ
παρίσταντο εκπρόσωποι του διπλωµατικού σώµατος στα Τίρανα, εκπρόσωποι των
θρησκευτικών κοινοτήτων και αρκετοί ακόµη καλεσµένοι. Στις 10 Σεπτεµβρίου η
σύνθεση της νέας αλβανικής κυβέρνησης, η οποία έχει ώς εξής:
Sali BERISHA
Πρωθυπουργός
Ilir META
Αναπληρωτής Π/θυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών
Genc POLLO
Υπουργός Επικρατείας και Σχέσεων µε το Κοινοβούλιο
Majlinda BREGU
Υπουργός Ολοκλήρωσης και Ενσωµάτωσης
Sokol OLLDASHI
Υπουργός ∆ηµοσίων Έργων, Μεταφορών και Τηλ/νιών
Fatmir MEDIU
Υπουργός Περιβάλλοντος, ∆ασών και ∆ιαχείρισης Υδάτων
Ridvan BODE
Υπουργός Οικονοµικών
Genc RULI
Υπουργός Γεωργίας, Τροφίµων και Προστασίας
Καταναλωτών
Bujar NISHANI
Υπουργός ∆ικαιοσύνης
Lulzim BASHA
Υπουργός Εσωτερικών
Myqerem TAFAJ
Υπουργός Παιδείας και Επιστηµών
Petrit VASILI
Υπουργός Υγείας
Spiro KSERA
Υπουργός Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και
Ίσων Ευκαιριών
Ferdinand Xhaferri
Υπουργείο Πολιτισµού, Νεότητας και Αθλητισµού
Arben IMAMI
Υπουργός Άµυνας
Dritan PRIFTI
Υπουργός Οικονοµίας, Εµπορίου και Ενέργειας
Προγραµµατικές δηλώσεις κυβέρνησης Μπερίσα Οι προτεραιότητες της κυβέρνησης
Μπερίσα για τη δεύτερη θητεία της, είναι οι ακόλουθες :
* Προετοιµασία για ένταξη της Αλβανίας στην Ε.Ε. εντός της 4ετίας και εξασφάλιση της
ελεύθερης κυκλοφορίας των αλβανών πολιτών στο χώρο Σένγκεν την πρώτη χρονιά της
θητείας της κυβέρνησης.
* Αναδιοργάνωση της Εισαγγελίας, ευθύνη ενώπιον του νόµου, καταπολέµηση της
διαφθοράς.
* Μεταρρυθµίσεις στην Αστυνοµία, στις Μυστικές Υπηρεσίες, στους Ρυθµιστικούς
Φορείς και στους φορείς που ασχολούνται µε τη µεταρρύθµιση στο ιδιοκτησιακό.
* Περιορισµός της βουλευτικής ασυλίας και µείωση των αδικαιολόγητων προνοµίων.

* Μικρό, αποτελεσµατικό κυβερνητικό σχήµα. Η δηµόσια διοίκηση θα µειωθεί κατά
10%, ενώ οι διοικητικές δαπάνες κατά 25%.
* Προτεραιότητα στις µεταρρυθµίσεις στο δικαστικό σύστηµα, στο σύστηµα παροχής
αδειών δόµησης, στην υγεία, στις υπηρεσίες που σχετίζονται µε τις ιδιοκτησίες, την
εφορία και τα τελωνεία.
* Ταχύρυθµη οικονοµική ανάπτυξη για να δηµιουργηθούν 160 χιλ. θέσεις εργασίας.
* Ριζική µεταρρύθµιση στη φορολόγηση των ακινήτων, µε ενθάρρυνση για την
καλλιέργεια της γης.
* Εφαρµογής της αρχής ΄΄η σιωπή δηλώνει αποδοχή΄΄ στο σχήµα καταβολής του ΦΠΑ
εντός 30ήµερης προθεσµίας.
* Κυβερνητική χρηµατοδότηση της ΄΄Οδού του Άρµπερ΄΄ του Οδικού Άξονα προς Νότια
Αλβανία και του ∆ακτυλίου των Τιράνων.
* ∆ιπλασιασµός εντός της τετραετίας των κονδυλίων του προϋπολογισµού για τη
γεωργία.
* Μείωση της ανεργίας κάτω από το 11%.
* Ο κάθε µαθητής που αποφοιτεί από το γυµνάσιο θα πρέπει να έχει τις κατάλληλες
συνθήκες για να φοιτήσει στο λύκειο και ο κάθε απόφοιτος λυκείου να έχει ανοικτές τις
πύλες των πανεπιστηµίων.
* Αύξηση κατά 60% του προϋπολογισµού του τοµέα υγείας.
* Αύξηση του ποσού των συντάξεων κατά µέσο όρο 10% για τα αστικά κέντρα και 15%
για την ύπαιθρο και αύξηση των εσόδων κατά 12% - 15% ετησίως.
* Αύξηση των κονδυλίων για την αποζηµίωση των πρώην πολιτικών κρατουµένων.
* Προοδευτική αύξηση των κονδυλίων για χρηµατική, αλλά και φυσική αποζηµίωση για
τις περιουσίες και επιστροφή τους, όπου υπάρχει δυνατότητα.
* Εξουδετέρωση 85 χιλ. τόνων πυροµαχικών µέχρι το 2015. Τα πιο επικίνδυνα
πυροµαχικά θα εξουδετερωθούν µέχρι το τέλος 2010.
Συλλήψεις για λαθρεµπόριο ενδυµάτων
Λαθραία εισαγωγή ενδυµάτων (πανταλόνια τζιν), από την Ελλάδα στην Αλβανία,
αποκάλυψε η αστυνοµία Τιράνων, η οποία στις 10 Σεπτεµβρίου τ.ε., συνέλαβε τους
οδηγούς λεωφορείου που εκτελούσε το δροµολόγιο Αθήνα-Τίρανα-Αθήνα για
λογαριασµό της εταιρείας Euro-Interlines,.

