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ΘΕΜΑ: 

Οικονομικό Φόρουμ Τιράνων: Challenges for Sustainable Growth (Τίρανα, 7.12.2018).                                                                                                                                                  

 

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 7 τρέχοντος στο Κεντρικό Ξενοδοχείο PLAZA των Τιράνων, το 
Οικονομικό Φόρουμ των Τιράνων με τίτλο «Challenges for Sustainable Growth», με κεντρικό διοργανωτή 
και συντονιστή τον κ. Συμεών Τσομώκο.    

Στο Φόρουμ παρενέβησαν με ομιλίες τους η Πρέσβυς της Ελλάδος, οι Πρέσβεις Γαλλίας και 
Κροατίας στα Τίρανα,  εκπρόσωποι της αλβανικής Κυβέρνησης και υψηλόβαθμα στελέχη της δημόσιας 
διοίκησης, εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων και επιμελητηρίων, καθώς και διευθυντικά στελέχη των 
σημαντικότερων  εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην αλβανική αγορά όπως Alpha Bank, Vodafone,  
Egnatia Odos, Terna, Philip Morris, Deloitte και Shell, πολλές εκ των οποίων ελληνικών συμφερόντων.  

Ειδικότερα, η Πρέσβυς της Ελλάδος αναφέρθηκε στις ευρωπαϊκές προοπτικές της Αλβανίας και 
των Δυτικών Βαλκανίων, τονίζοντας την πάγια ελληνική θέση υπέρ της ευρωπαϊκής τους προοπτικής, 
καθώς και την αναγκαιότητα προώθησης της οικονομικής ολοκλήρωσης της περιοχής. Παράλληλα, 
επεσήμανε τη σημασία των σχέσεων καλής γειτονίας, της περιφερειακής σταθερότητας και της αμοιβαίας 
συνεργασίας, σχολιάζοντας τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί ως την ευρωπαϊκή πορεία της 
χώρας, καθώς και στην ανάγκη να ολοκληρωθεί η εν εξελίξει μεταρρυθμιστική πορεία σε όλους τους τομείς 
της κοινωνίας και της οικονομίας.   

Επίσης στις ομιλίες τους ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στα Τίρανα κ. Luigi Soreca, 
καθώς και οι Πρέσβεις της Γαλλίας και Κροατίας αναφέρθηκαν στην ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας 
και τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ως προς την υλοποίηση των απαραίτητων 
μεταρρυθμίσεων.  

Εξάλλου, ο Δήμαρχος των Τιράνων κ. Erion Veliaj αναφέρθηκε στο ελκυστικό επιχειρηματικό 
περιβάλλον, το οποίο έχει διαμορφωθεί κατά το τελευταίο διάστημα στην Αλβανία και ιδιαίτερα στα 
Τίρανα, καθώς και στις δυνατότητες που προσφέρονται για τη δημιουργία και ανάπτυξη νέων καινοτόμων 
επιχειρήσεων. Συγχρόνως δε, σχολίασε ότι το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς και το εκπαιδευμένο 
ανθρώπινο δυναμικό αποτελούν σημαντικές προϋποθέσεις για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, 
σημειώνοντας, παράλληλα, ότι φιλοδοξία της δημοτικής αρχής είναι η προσέλκυση ξένων επενδύσεων σε 
τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και η δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης. 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ενέργειας και Βιομηχανίας κ. Artan Shkreli αναφέρθηκε στον 
ενεργειακό τομέα της Αλβανίας, παρουσιάζοντας τις βασικές κατευθύνσεις της ενεργειακής πολιτικής της 
αλβανικής Κυβέρνησης. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία του έργου ΤΑΡ για την Αλβανία και την ευρύτερη 
περιοχή, σημειώνοντας την πολιτική και οικονομική διάσταση της ενεργειακής ασφάλειας και της 
διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας.  

Σημειώνεται ότι το Οικονομικό Φόρουμ Τιράνων υπήρξε  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. 


