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ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID 19


Νέο πακέτο έκτακτης οικονομικής στήριξης εντός εβδομάδος

Νέο πακέτο έκτακτης οικονομικής στήριξης για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία COVID 19, το
οποίο θα παρουσιασθεί εντός της εβδομάδας, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Ράμα. Στο νέο πακέτο αναμένεται να
περιλαμβάνονται προβλέψεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εμπορικά καταστήματα και ελεύθερους επιχειρηματίες, η
δραστηριότητα των οποίων περιορίστηκε ως αποτέλεσμα των απαγορεύσεων που έχουν επιβληθεί. Θα επωφεληθούν
επίσης επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου και της κλωστοϋφαντουργίας, καθώς και όσοι εργαζόμενοι απολύθηκαν
ή έπαυσαν προσωρινά να εργάζονται.
Ο Α/Πρωθυπουργός ενημέρωσε ότι 36.400 επιχειρήσεις έχουν κάνει αίτηση για τη χορήγηση της έκτακτης βοήθειας σε
περίπου 61.000 εργαζόμενους έως σήμερα. Πρόσθεσε επίσης ότι η κυβέρνηση ήρε τα περιοριστικά μέτρα για την
πραγματοποίηση οικοδομικών εργασιών σε εργοτάξια σε ορισμένες περιοχές της χώρας, υπό αυστηρά μέτρα
υγειονομικής προστασίας.


Δημιουργία ταμείου εγγυήσεων για επιχειρηματικά δάνεια

Η αλβανική κυβέρνηση αποφάσισε τη δημιουργία ενός ταμείου εγγυήσεων για επιχειρηματικά δάνεια, συνολικού
ύψους 11 δισ. λεκ (86,4 εκ. ευρώ), για τις εταιρείες που επλήγησαν από την πανδημία, σύμφωνα με την Υπουργό
Οικονομίας Anila Denaj. Οι κρατικές εγγυήσεις για τα επιχειρηματικά δάνεια εντάσσονται στο πακέτο στήριξης για
επιχειρήσεις και εργαζόμενους συνολικού ύψους 370 εκ. δολ. που παρουσιάστηκε στο τέλος Μαρτίου. Το ταμείο
εγγυήσεων αποσκοπεί στη διευκόλυνση παροχής πιστώσεων στις αλβανικές επιχειρήσεις και στην ενδυνάμωση της
ρευστότητάς τους.


Δάνειο ύψους 174 εκ. ευρώ ΔΝΤ σε Αλβανία

Το ΔΝΤ ενέκρινε δάνειο ύψους 174 εκ. ευρώ για την Αλβανία, προκειμένου να καλυφθούν άμεσες ανάγκες και
απώλειες στην εθνική οικονομία που προέκυψαν από την πανδημία COVID 19 και το σεισμό του Νοεμβρίου 2019.
Η εκταμίευση του ποσού θα γίνει άμεσα και θα διατεθεί για την ενδυνάμωση του συστήματος δημόσιας υγείας και τη
στήριξη των πλέον ευπαθών εισοδηματικών κατηγοριών και επαγγελματικών τομέων. Το δάνειο ενεκρίθη από το
Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ στο πλαίσιο της γραμμής παροχής "ταχείας χρηματοδότησης" (Rapid Financing
Instrument, RFI), που αποτελεί ένα ευέλικτο εργαλείο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών. Στην ανακοίνωση του ΔΝΤ,
όπως αναμενόταν, προβλέπεται σημαντική μείωση της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα για το 2020.


Σύσταση Κεντρικής Τράπεζας Αλβανίας προς εμπορικές τράπεζες για αναβολή διανομής μερισμάτων

Η Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας προχώρησε σε σύσταση προς τις εμπορικές τράπεζες της χώρας για αναβολή
διανομής μερισμάτων έως το τέλος Ιουνίου, ώστε να απορροφήσουν πιθανές απώλειες και να διατηρήσουν επαρκή
ρευστότητα, προκειμένου να μη διαταραχθεί η χορήγηση πιστώσεων προς τις επιχειρήσεις και να στηριχθούν τομείς
της οικονομίας που δέχονται πίεση.
Ζήτησε επίσης από τις τράπεζες να καταργήσουν άμεσα τις χρεώσεις στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, έτσι ώστε οι
πελάτες να έχουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης όλων των συναλλαγών τους διαδικτυακά, χωρίς πρόσθετες
επιβαρύνσεις.
Η Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε παράλληλα ότι θα προχωρήσει άμεσα στην κατάργηση των προμηθειών και
χρεώσεων στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος πληρωμών της.

