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ΘΕΜΑ: 

 

Νέα κονδύλια από την EBRD για την ενίσχυση επιχειρήσεων αγροβιομηχανίας στην Αλβανία  

Η Κυβέρνηση της Αλβανίας και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕBRD) 
συνεργάζονται προκειμένου να υποστηρίξουν τις προσπάθειες αγροτών και αγροτικών επιχειρήσεων στο 
πλαίσιο του Μηχανισμού Στήριξης της Αγροτικής Οικονομίας της Αλβανίας (AASF). Οι κοινές προσπάθειες 
α/Κυβέρνησης και EBRD στοχεύουν στην διευκόλυνση της πρόσβασης αγροτών και αγροτικών επιχειρήσεων 
σε χρηματοδοτικούς πόρους. Προς τούτο, έχουν παραβλεφθεί νέα κονδύλια με τη χρήση ενός χρηματοδοτικού 
εργαλείου. 

Η ΕΒRD παρέχει μη χρηματοδοτούμενη συμμετοχή σε κινδύνους ύψους €25 εκατ., η οποία 
αναμένεται να αυξηθεί στα €50 εκατ. με δάνεια που θα διατεθούν στον τομέα της γεωργίας από την Τράπεζα 
ιταλικών συμφερόντων Intesa Sanpaolo Albania. Αυτό το χαρτοφυλάκιο δανείων θα υποστηριχθεί από 
κάλυψη κινδύνου πρώτης απώλειας που θα παράσχει η α/Κυβέρνηση.  

Η αγροβιομηχανία αποτελεί ζωτικό τομέα της οικονομίας της Αλβανίας. Παρέχει απασχόληση για 
περίπου το 50% του πληθυσμού και αντιπροσωπεύει περίπου το 20% του ΑΕΠ της χώρας. Ωστόσο, ο τομέας 
παραμένει ακάλυπτος από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με τα δάνεια προς τη γεωργία να 
αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 2% του συνόλου των δανείων προς την οικονομία. Το AASF, το οποίο 
δρομολογήθηκε από την ΕΒRD και την α/Κυβέρνηση το 2016, αντιμετωπίζει αυτή την πρόκληση βελτιώνοντας 
την πρόσβαση των τοπικών αγροτικών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, μέσω ειδικών πιστωτικών 
γραμμών ή κατανέμοντας τον κίνδυνο δανεισμού με τα συμμετέχοντα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (Societe 
Generale Bank Albania, ProCredit Bank Albania και τους μη τραπεζικούς οργανισμούς ΝΟΑ και Fondi Besa 
για μικρο-δανειοδοτήσεις). Η α/Κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να διαθέσει έως και €36 εκατ. σε διάστημα τριών 
ετών για τη στήριξη της Διευκόλυνσης και η ΕΒRD παρέχει έως και €100 εκατ. σε μηχανισμούς 
χρηματοδότησης και καταμερισμού του κινδύνου, γεγονός που θα επιτρέψει επιπλέον επενδύσεις ύψους €80 
εκατ. από τα συμμετέχοντα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.  

Ο κ. Matteo Colangeli, Επικεφαλής της EBRD στην Αλβανία, τόνισε ότι η πρόσφατη συνεργασίας με 
την Intesa Sanpaolo Bank Albania, αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα στην υλοποίηση του εν λόγω 
μηχανισμού για την υποστήριξη της αλβανικής αγροτικής βιομηχανίας, με τον αριθμό των συμμετεχόντων 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που δεσμεύονται να ενισχύσουν τη δανειοδότησή τους προς τον κλάδο, στο 
πλαίσιο του εν λόγω μηχανισμού να φτάνει τα πέντε, ενώ αναμένεται επιτάχυνση των επενδύσεων κατά τους 
επόμενους μήνες.  

Σύμφωνα με τον κ. Colangeli, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της αγροτικής 
βιομηχανίας θα οδηγήσει σε βιώσιμη ανάπτυξη της αλβανικής οικονομίας, στόχος στον οποίο είναι σταθερά 
προσηλωμένη η EBRD. Από την έναρξη των δραστηριοτήτων της στην Αλβανία, η ΕBRD έχει επενδύσει 
περισσότερα από €1 δισ. στη χώρα. Η Τράπεζα δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς της οικονομίας, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις υποδομές, την ενέργεια και την ανάπτυξη των ΜΜΕ, όπου η ζήτηση και το δυναμικό 
είναι υψηλό. 
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