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ΘΕΜΑ: Εναρκτήρια Συνάντηση για το Πρόγραμμα Οικονομικής Μεταρρύθμισης (ERP) της 

Αλβανία 2018-2020 (Τίρανα, 7 Ιουλίου 2017). 

  
Την Παρασκευή 7 τ.μ. πραγματοποιήθηκε, σε κεντρικό ξενοδοχείο των Τιράνων, η εναρκτήρια 

Συνάντηση για το Πρόγραμμα Οικονομικής Μεταρρύθμισης της Αλβανίας (ERP) 2018-2020. Πρόκειται 
για ένα ενοποιημένο έγγραφο που δημιουργήθηκε από διυπουργική ομάδα, την οποία συντόνισε το 
Α/Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης, Τουρισμού, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Βάσει του 
εγγράφου αυτού, η Αλβανία παρακολουθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς το πλαίσιο των 
οικονομικών μεταρρυθμίσεων που έχουν αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα της χώρας. Το Πρόγραμμα Οικονομικής Μεταρρύθμισης αποτελείται από δύο 
βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι το μακροοικονομικό και το δημοσιονομικό πλαίσιο, ενώ ο 
δεύτερος περιλαμβάνει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. 

Στη συνάντηση συμμετείχαν η Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης, Τουρισμού, Εμπορίου και 
Επιχειρηματικότητας κα Milva Ekonomi, εκπρόσωποι της ΕΕ και του ΟΟΣΑ, εταίροι αναπτυξιακής 
συνεργασίας και δωρητές, εκπρόσωποι των εδώ διπλωματικών αποστολών και στελέχη των 
παραγωγικών Υπουργείων και δημοσίων φορέων που εμπλέκονται στην διαδικασία των 
μεταρρυθμίσεων. Από πλευράς Γραφείου ΟΕΥ της Πρεσβείας Τιράνων, συμμετείχε η επικεφαλής Π. 
Λάρδα, Σύμβουλος ΟΕΥ Α.’  

Στην ομιλία της, η Α/Υπουργός αναφέρθηκε στα διδάγματα από το ERP του περασμένου έτους, 
στην υποστήριξη που έλαβε η χώρα από τον ΟΟΣΑ, στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Αλβανία και 
στο σχέδιο δράσης για το ERP 2018-2020. Η κα Εkonomi υπενθύμισε ότι η Αλβανία αποτελεί μέρος 
αυτού του προγράμματος από το 2014 και έχει υποβάλλει τις σχετικές περιοδικές εκθέσεις. Τόνισε τη 
σημασία της κατάρτισης προγράμματος οικονομικών μεταρρυθμίσεων, καθώς χρησιμεύει ως 
πλατφόρμα για την προώθηση της ατζέντας ένταξης της χώρας στην ΕΕ. Επίσης ανέφερε ότι, μέσω 
αυτού του εργαλείου καταγράφεται, σε συστηματική βάση, η ανάπτυξη της Αλβανίας και συγκινείται η 
αναπτυξιακή πορεία της με την ανάπτυξη άλλων χώρων της περιοχής. Τέλος, υπογράμμισε, τη δέσμευση 
της αλβανικής Κυβέρνησης να εξασφαλίσει ένα ποιοτικό πρόγραμμα οικονομικής μεταρρύθμισης. 

Οι εκπρόσωποι της DG NEAR παρουσίασαν τις νέες κατευθυντήριες γραμμές του ERP 2018-
2020 και αναφέρθηκαν στην υποστήριξη της Ευρ. Επιτροπής και του TAIEX στον νέο κύκλο του 
προγράμματος, καθώς και στα βασικά μέσα για τη βελτίωση της διαδικασίας του ERP.  

Οι εκπρόσωποι του ΟΟΣΑ αναφέρθηκαν στην ανάδραση της διαδικασίας του ERP της 
τελευταίας χρονιάς στα μέχρι στιγμής επιτυχημένα βήματα και τις εκκρεμείς προκλήσεις του 
προγράμματος. Επίσης, αναφέρθηκαν στην διαθεσιμότητα συνδρομής του Οργανισμού, η οποία 
έγκειται στην διάγνωση των προβλημάτων, στην αρωγή στην διαδικασία ιεράρχησής τους, καθώς και 
στην παρακολούθηση της εφαρμογής του προγράμματος. 
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Ακολούθησε λεπτομερής συζήτηση και ανάλυση του προγράμματος του προηγούμενου έτους με 
σχόλια και υποδείξεις εκ μέρους της Ευρ. Επιτροπή και του ΟΟΣΑ και αναφορά στο χρονοδιάγραμμα 
και στα βασικά ορόσημα για την προετοιμασία και την υιοθέτηση του ERP 2018-2020. Η επόμενη 
συνάντηση εργασίας προγραμματίζεται για το Σεπτέμβριο τ.ε. 

Από την επισκόπηση της Ευρ. Επιτροπής και την αξιολόγηση της χώρας για το ERP 2017 
προκύπτουν οι ακόλουθες κυριότερες διαπιστώσεις: 

- Η Αλβανία αντιμετωπίζει μια σταδιακή οικονομική ανάκαμψη που αναμένεται να συνεχιστεί το 2017-
2019. 

- Η διατήρηση της τρέχουσας οικονομικής ανάκαμψης απαιτεί περαιτέρω προσπάθειες μεταρρύθμισης 
και αντιμετώπιση των μακροοικονομικών αδυναμιών σε σχέση με τα δημόσια οικονομικά και τον 
χρηματοπιστωτικό τομέα.  

- Ενώ έχει επιτευχθεί σταθεροποίηση του χρέους, το υψηλό δημόσιο χρέος παραμένει μια σημαντική 
πηγή μακροοικονομικής ευπάθειας. 

- Το σημαντικό ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων εξακολουθεί να επιβαρύνει τους 
ισολογισμούς των τραπεζών και εμποδίζει την ανάκτηση πιστώσεων. 

- Οι ανεπάρκειες στον ενεργειακό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της ανεπαρκούς ασφάλειας του 
εφοδιασμού, εξακολουθούν να επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα της Αλβανίας. 

-  Η έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά την ιδιοκτησία της γης είναι ένας από τους βασικούς περιορισμούς 
στην οικονομική ανάπτυξη της Αλβανίας, που επηρεάζει ορισμένους τομείς, όπως των υποδομών και της 
βιομηχανικής ανάπτυξης, της γεωργίας, της αγοράς ακινήτων και της πρόσβασης στη χρηματοδότηση. 

- Η υψηλή διαρθρωτική ανεργία και η αδράνεια και η διαδεδομένη έλλειψη δεξιοτήτων αποτελούν τις 
κύριες προκλήσεις για την αγορά εργασίας. 

- Οι κατευθύνσεις πολιτικής που εγκρίθηκαν, από κοινού, κατά τον οικονομικό και χρηματοοικονομικό 
διάλογο της 25ης Μαΐου 2016, εφαρμόστηκαν εν μέρει. 

Συμπερασματικά επισημαίνεται ότι, το ERP 2018-2020 περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Αρκετές από τις εννέα βασικές περιοχές μεταρρυθμίσεων του νέου 
προγράμματος, συμπεριλαμβάνονταν και σε προηγούμενα ERP. Η εκ νέου συμπερίληψη τους 
αποσκοπεί, σύμφωνα με τους ομιλητές, στην καταγραφή της μέχρι τώρα εξέλιξης και την βελτιστοποίησή 
τους. Ειδικώτερα, οι εννέα περιοχές αφορούν στους ακόλουθους τομείς: 

 Δημόσια οικονομική διαχείριση 

 Μεταρρύθμιση της αγοράς ενέργειας και μεταφορών 

 Τομεακή ανάπτυξη 

 Επιχειρηματικό περιβάλλον και εξάλειψη της άτυπης οικονομίας 

 Ανάπτυξη έρευνας, καινοτομία (Ε&Α) της ψηφιακής οικονομίας 

 Μεταρρυθμίσεις που συνδέονται με το Εμπόριο  

 Εκπαίδευση και δεξιότητες 

 Απασχόληση και αγορά εργασίας 

 Κοινωνική ένταξη, μείωσης της φτώχειας και εξασφάλιση ίσων ευκαιριών  

  
  

 


