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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επίσκεψη στα Γραφεία του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών πραγµατοποίησε
σήµερα (6/5) ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας κ. Fatos Nano στο πλαίσιο της
επίσηµης επίσκεψής του στην Ελλάδα. Τον κ. Nano συνόδευε οµάδα οικονοµικών
παραγόντων µε επικεφαλής τον Υπουργό Οικονοµικών Prof. Dr. Anastas Angjeli,
καθώς και οι Πρέσβεις της Ελλάδας στην Αλβανία κ. Παντελής Καρκαµπάσης και
της Αλβανίας στην Ελλάδα κ. Beskit Zeneli.
Στη συνάντηση εργασίας, όπου µετείχαν ΄Ελληνες και Αλβανοί επιχειρηµατίες
από τους κλάδους ενέργειας, σιδηροβιοµηχανίας, τροφίµων και ποτών, χάρτου,
τηλεπικοινωνιών, ασφαλειών κ.λπ., δόθηκε η ευκαιρία για ουσιαστική ανταλλαγή
απόψεων σχετικά µε την κατάσταση που παρουσιάζεται σήµερα στις διµερείς
οικονοµικές σχέσεις, καθώς και στις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης των
ελληνικών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στη γείτονα χώρα.
Υποδεχόµενος τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας, ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ κ.
∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της περιφερειακής
συνεργασίας στη Βαλκανική και γενικότερα στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη.
Σηµειώνοντας ότι οι ελληνικές εξαγωγές προς την Αλβανία αναπτύσσονται σταθερά
τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης και η υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, τόνισε
την ανάγκη για σταθεροποίηση ενός διοικητικού, νοµοθετικού και επενδυτικού
πλαισίου που θα ενθαρρύνει το ενδιαφέρον των ελληνικών επιχειρήσεων να
αντιµετωπίζουν την Αλβανία ως χώρα µε πρόσφορο επενδυτικό έδαφος. Για να
συµβεί αυτό, είπε, χρειάζεται να συνεχίσει η Αλβανική Κυβέρνηση τις προσπάθειές
της σε διαρθρωτικές αλλαγές που θα οδηγήσουν σταδιακά τη χώρα να συγκλίνει µε
τις αρχές και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας κ. Nano αναφέρθηκε διεξοδικά στις προσπάθειες
της Κυβέρνησής του να ενθαρρύνει την προσέλευση άµεσων ξένων επενδύσεων
στη χώρα, δίνοντας ειδικότερη έµφαση στη στήριξη που παρέχουν -και που
προσδοκά ότι θα αυξάνεται στο µέλλον- οι ελληνικές ιδιωτικές πρωτοβουλίες.
Περιγράφοντας τις βασικές προτεραιότητές του σηµείωσε τον πρωταγωνιστικό
ρόλο της ιδιωτικής οικονοµίας, την ενδυνάµωση θεσµών, την αναδιάρθρωση του
χρηµατοπιστωτικού τοµέα, την ενίσχυση µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, την
ανάπτυξη εξαγωγών και, κυρίως, τον στόχο της µείωσης των γραφειοκρατικών
εµποδίων για τους ξένους επενδυτές. Τόνισε δε χαρακτηριστικά ότι θεωρεί την
Ελλάδα ως έναν από τους σηµαντικότερους οικονοµικούς εταίρους της χώρας του
µε προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης στους κλάδους τηλεπικοινωνιών, πετρελαίων,
ασφαλειών, µεταλλείων, βιοµηχανικών πάρκων, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη
της νέας οικονοµίας.
Στη συζήτηση που ακολούθησε, εκπρόσωποι µελών του ΣΕΒ που
δραστηριοποιούνται στην Αλβανία διετύπωσαν τη γενική εκτίµηση ότι έχει
σηµειωθεί αξιόλογη πρόοδος τα τελευταία χρόνια σε κοινωνικό και οικονοµικό
επίπεδο, δηµιουργώντας έτσι καλύτερες συνθήκες για την ελληνική επιχειρηµατική
παρουσία. -

