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ΘΕΜΑ:  2ο Οικονομικό Φόρουμ Τιράνων: Paths to Reform (Τίρανα, 30.1.2020) 

 

Πραγματοποιήθηκε στις 30 τρέχοντος στο Κεντρικό Ξενοδοχείο PLAZA, το 2ο Οικονομικό 

Φόρουμ των Τιράνων με τίτλο «Paths to Reform», με  βασικό συντονιστή και διοργανωτή την ομώνυμη 

Εταιρεία του κ. Συμεών Τσομώκου. 

Στο εν λόγω Φόρουμ παρενέβησαν με ομιλίες τους ο Α/Πρωθυπουργός κ. Ε. Rama, η Α/ 
Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κα Α. Denaj, η Πρέσβυς της Ελλάδος, ο Επικεφαλής της 
Αντιπροσωπείας της ΕΕ στα Τίρανα κ. Luigi Soreca, εκπρόσωποι της αλβανικής Κυβέρνησης και 
υψηλόβαθμα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι παραγωγικών 
φορέων και επιμελητηρίων, καθώς και διευθυντικά στελέχη σημαντικών εταιρειών που 
δραστηριοποιούνται στην αλβανική αγορά όπως, Vodafone, Deloitte, Shell, Nokia,Terna, Alpha Bank, 
Crowdpolicy, πολλές εκ των οποίων ελληνικών συμφερόντων.  

Ο ο Α/Πρωθυπουργός στην ομιλία εκφράστηκε επαινετικά για τη σημασία του Φόρουμ στην 
προώθηση της οικονομικής συνεργασίας στα Δ. Βαλκάνια, προτείνοντας τη διασύνδεσή του με το 
Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.  

Ειδικότερα, ο κ. Rama επεσήμανε τη σημαντική βελτίωση που έχει επιτευχθεί κατά τα τελευταία 
έτη στους βασικούς μακροοικονομικούς δείκτες, επικεντρώνοντας στη μεγάλη αύξηση της 
απασχόλησης, με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την αντίστοιχη μείωση της ανεργίας σε 
επίπεδα πλησίον του 11%, καθώς και στη διατήρηση σε υψηλά επίπεδα των ροών άμεσων ξένων 
επενδύσεων στη χώρα. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη σημαντική πρόοδο που έχει επιτελέσει η χώρα 
του με στόχο την ευρωπαϊκή της προοπτική, σημειώνοντας τις μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη, τον 
εκσυγχρονισμό των τελωνιακών διαδικασιών και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες.  

Εξάλλου, ιδιαίτερη ήταν η αναφορά του στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και στο πρόγραμμα 
διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών και των λοιπών φορολογικών αρχείων των αλβανικών 
επιχειρήσεων με το Υπουργείο Οικονομικών (fiscalization program), μέσω του οποίου αναμένεται να 
αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά η φοροδιαφυγή και η μαύρη οικονομία στη χώρα. Παράλληλα, τόνισε 
την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησής του στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, 
αναγνωρίζοντας ότι αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας. Τέλος εξέφρασε την 
πεποίθηση ότι παρά τον σκεπτικισμό ορισμένων Κ-Μ, η Αλβανία θα λάβει σύντομα το πράσινο φως για 
την έναρξη του προενταξιακού διαλόγου με την Ε.Ε. 

Η Πρέσβυς της Ελλάδος αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας και των Δυτικών 
Βαλκανίων, επισημαίνοντας την πάγια ελληνική θέση υπέρ αυτής, καθώς και την αναγκαιότητα 
προώθησης των μεταρρυθμίσεων και της οικονομικής ολοκλήρωσης της περιοχής, 
συμπεριλαμβανομένης της συνδεσιμότητας. Σχολιάζοντας τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί ως 
προς την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, τόνισε την ανάγκη να ολοκληρωθεί η εν εξελίξει 
μεταρρυθμιστική πορεία σε όλους τους τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας.   



Στην ομιλία του ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στα Τίρανα  αναφέρθηκε επίσης 
στην ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας και τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ως προς 
την υλοποίηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων.  

Οι επιμέρους θεματικές ενότητες του Φόρουμ ήταν οι ακόλουθες: 

- Διατηρώντας την αναπτυξιακή δυναμική: Το ζήτημα της δημοσιονομικής σταθερότητας και η 
βελτίωση του επενδυτικού κλίματος. 

- Τα Δυτικά Βαλκάνια σε μετάβαση: Καθορίζοντας το ρόλο της Αλβανίας σε μια μεταβαλλόμενη 
περιοχή. 

- Ο ρόλος των υποδομών και της κατασκευαστικής βιομηχανίας στη βελτίωση των οικονομικών 
επιδόσεων της Αλβανίας. 

- Η εκμετάλλευση των ενεργειακών δυνατοτήτων της Αλβανίας, απόψεις και στρατηγικές. 

- Η υπόσχεση της έξυπνης αστικής ανάπτυξης: Ψηφιακές λύσεις για τις αλβανικές πόλεις. 

             - Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Αλβανίας και η πορεία προς ένα εξωστρεφές μοντέλο 
ανάπτυξης.    

Σημειώνεται ότι το Οικονομικό Φόρουμ Τιράνων υπήρξε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μια 
επιτυχημένη διοργάνωση, τόσο ως προς την αρτιότητα της  οργάνωσης, όσο και ως προς το υψηλό 
επίπεδο συμμετοχής και την ποιότητα των ομιλητών για τα οποία εξέφρασαν την ικανοποίηση τους όλοι 
οι συμμετέχοντες. 

 


